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นต ควรสงตอคูมือนี้ไป
กรุณาอานคูมอืนี้อยางละเอียดกอนการใชงานรถจักรยานยนต เมือ่มกีารซื้อขายรถจักรยานย

การเลือกหมวกนิรภัย (หมวกกันน็อค) ที่ถูกตอง
การสวมหมวกนิรภัยที่ถูกตองจะสามารถปองกันศรีษะของผูขับขี่จากอุบัติเหตุ
หมวกนิรภัยนับวาเปนสวนหนึ่งของรถจักรยานยนต และเปนสิ่งจําเปน
สําหรับผูขับขี่รถจักรยานยนตโดยเฉพาะ ดังนั้นการเลือกหมวกนิรภัยจะตอง
คํานึงถึงคุณสมบัติดังหัวขอตอไปนี้

เลือกหมวกนิรภัยที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
หมวกนิรภัยจะตองกระชับกับศรีษะผูขับขี่ไมควรคับหรือหลวมเกินไป
ตองเปนหมวกนิรภัยที่ไมไดรับการกระแทกรุนแรงมากอน

การสวมหมวกนิรภัยอยางถูกตอง
เมื่อสวมหมวกนิรภัยตองแนใจวาสายรัดคางที่หมวกนิรภัยไดรัดคางผูขับขี่
แลว ถาไมไดรัดจะทําใหหมวกนิรภัยเลื่อนหลุดจากศรีษะ ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุ
ตามมา

ผูโดยสารควรจับผูขับขี่ สายคาดเบาะ หรือเหล็กกันตกไวเสมอ โดยจับทั้งสอง
มือและวางเทาทั้งสองขางไวบนที่พักเทาของผูโดยสาร ไมบรรทุกผูโดยสาร
หากผูโดยสารไมสามารถวางเทาบนที่พักเทาไดอยางมั่นคง

ตําแหนงฉลากตางๆที่สําคัญ (เพิ่มเติม)



คํานํา

UAU10103

ขอตอนรับสูโลกของการขับขี่รถจักรยานยนตยามาฮา!

รถจกัรยานยนตยามาฮารุน MTM850 เปนผลงานที่บรรจงสรางขึ้นจากประสบการณที่มีมายาวนานของยามาฮา และดวยการนําการออกแบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช 

ทําใหสมรรถนะของรถจกัรยานยนตดีเยี่ยม จงึทําให ลกูคาไววางใจในชือ่เสียงของยามาฮา

กรุณาทําความเขาใจกับคูมือนี้ MTM850 เพื่อผลประโยชนของทานเอง คูมือเลมนี้เปนการแนะนําการใชรถ การตรวจสอบ ตลอดจนการบํารุงรักษารถจักรยานยนตอยาง

ถูกวิธี โดยครอบคลมุถึงการปองกันปญหาและอันตรายตางๆ ที่อาจเกดิขึ้นกบัตัวทานเองและผูอื่นอีกดวย

นอกจากนี้ ขอแนะนําตางๆ ภายในคูมือเลมนี้จะชวยใหทานรักษารถจักรยานยนตใหอยูในสภาพสมบูรณที่สุด หากทานมีขอสงสัยประการใด โปรดสอบถามผูจําหนาย

ยามาฮาไดทุกแหงทั่วประเทศ

ทางบริษัทฯ มีความปรารถนาใหทานมีความปลอดภัยและความพอใจในการขับขี่ โปรดใหความสําคัญกบัความปลอดภัยเปนอันดับหนึ่งเสมอ

ยามาฮามีการพัฒนาคุณภาพและรูปลกัษณอยางตอเนื่องอยูเสมอ ในการจัดทําคูมือเลมนี้ ขอมลูทุกอยางจะเปนขอมูลที่ทันสมัยที่สุด ณ วันท ี่พิมพ ดังนั้นจงึอาจมีขอแตกตาง

บางประการระหวางคูมือกับรถจกัรยานยนตที่ไม ตรงกัน หากทานมีขอสงสัยใดๆ เกีย่วกบัคูมือเลมนี้ กรุณาติดตอผูจําหนายยามาฮา

คําเตอืน
UWA10032

กรณุาอานคูมือนี้อยางละเอียดและระมดัระวังกอนการใชรถจักรยานยนต
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าดเจ็บสวนบุคคลที่อาจเกิดขึน้ได ปฏิบัติตาม
การบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตทีอ่าจเกิดขึน้ได

ีวิตหรือไดรับบาดเจ็บสาหัส

ายตอรถจักรยานยนตหรือทรัพยสินอื่น

ึน้

ข

ข
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มูลคูมือที่สําคญั

มูลที่มีความสําคัญเปนพิเศษภายในคูมือเลมนี้จะถกูกํากบัดวยสัญลกัษณตอไปนี้:

ลติภัณฑและขอมูลจําเพาะอาจมีการเปลีย่นแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

นี่คือสัญลักษณเตือนความปลอดภัย แสดงการเตือนใหระวังอันตรายจากการบ
ขอความเกี่ยวกับความปลอดภัยทีต่ามหลังเครื่องหมายนี้ทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยง

คําเตือน แสดงถงึสถานการณอันตราย ซึ่งหากไมหล ีกเลี่ยงอาจสงผลใหถึงแกช

ขอควรระวัง แสดงถงึสิ่งที่ควรระวังเปนพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียห

ขอแนะนํา ใหขอมูลสําคัญเพื่อทําใหเขาใจขั้นตอนตางๆ ไดงายขึ้นหรือชดัเจนข

คําเตือน

อควรระวัง

อแนะนํา



ขอมูลคูมือที่สําคัญ

ี้
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ไมเห็นรถจักรยานยนต การทําใหตัวทาน

เปนที่มองเห็นไดอยางชดัเจนเปนวิธีการที่ม ี

ประสิทธิภาพในการลดอุบัติเหตุประเภทนี้

ดังนั้น:

 สวมเสื้อแจค็เกต็สีสด

 ระมัดระวังเปนพิเศษเมื่อเขาใกลสี่แยกและ

ผานสี่แยก เนื่องจากบริเวณเหลานี้มักเกดิ

อุบัติเหตุกับรถจกัรยานยนตบอยครั้ง

 ขบัขี่ในตําแหนงที่ผูขับรถยนตคนอื่นๆ 

สามารถมองเหน็ทานได 

หลีกเลี่ยงการขบัขี่ในจดุบอดของผูขับ

รถยนต

 หามทําการบํารุงรักษารถจักรยานยนตโดย

ปราศจากความรูที่ถูกตอง ติดตอตัวแทน

จําหนายรถจกัรยานยนตที่ไดรับอนุญาต

เพื่อขอขอมูลเกีย่วกบัการบํารุงรักษา

ขัน้พื้นฐาน การบํารุงรักษาบางอยางตอง

ดําเนินการโดยบุคลากรที่ผานการรับรอง

เทานั้น
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ขอมูลดานความปลอดภัย

UAU1028C

ที่เจาของรถจักรยานยนตตองรับผิดชอบ

ฐานะเจาของรถจักรยานยนต ทานตองมีความรับ

ชอบตอการใชงานรถจกัรยานยนตอยางถกูตอง

ะปลอดภัย

จักรยานยนตเปนยานพาหนะทางเดี่ยว

รใชงานและการขับขี่รถจักรยานยนตอยาง

อดภัยขึ้นอยูกับเทคนิคการขบัขี่ที่ดีและความ

วชาญของผูขับขี่ สิ่งจําเปนที่ควรทราบกอน

รขับขีร่ถจักรยานยนตมีดังนี้

บัขี่ควร:

ไดรับคําแนะนําอยางละเอียดจากผูเชี่ยวชาญ

เกีย่วกับการทํางานของรถจกัรยานยนตใน

ทุกแงมุม

ปฏบิัติตามคําเตือนและการบํารุงรักษาตาม

คูมือผูใชรถจกัรยานยนต

ไดรับการฝกอบรมที่ผานการรับรองเกีย่วกับ

เทคนิคในการขับขี่อยางถูกตองและปลอดภัย

เขารับบริการดานเทคนิคตามที่คูมือแนะนํา 

และ/หรือเมื่อจําเปนตามสภาพของเครื่องยนต

 อยาใชงานรถจกัรยานยนตโดยไมไดรับการ

ฝกอบรมหรือคําแนะนําที่ถูกตอง เขาหลกัสูตร

ฝกอบรม 

ผูที่เพิ่งขบัขี่รถจกัรยานยนตควรไดรับการ

ฝกอบรมจากผูสอนที่ผานการรับรอง ติดตอ

ตัวแทนจําหนายรถจักรยานยนตที่ไดรับ

อนุญาตเพื่อสอบถามเกีย่วกบัหลักสูตรฝก

อบรมที่ใกลที่สุด

การขับขีอ่ยางปลอดภัย

ควรทําการตรวจสอบรถจกัรยานยนตกอนการขับขี่

ทุกครั้งเพื่อใหแนใจวารถอยูในสภาพการใชงานที่

ปลอดภัย 

การไมตรวจสอบหรือบํารุงรักษารถจกัรยานยนต

อยางถูกตองจะเพิ่มโอกาสในการเกดิอุบัติเหตุหรือ

ทําใหชิ้นสวนเสียหายได ดูหนา 4-1 สําหรับรายการ

ตรวจสอบกอนการใชงาน

 รถจกัรยานยนตคันนี้ไดรับการออกแบบให

สามารถบรรทุกผูขับขี่และผูโดยสารหนึ่งคน

 ผูขับรถยนตที่มองไมเหน็รถจักรยานยนต

ในการจราจรคอืสาเหตุหลักของอุบัติเหตุ

ระหวางรถยนตกบัรถจักรยานยนต อุบัติเหตุ

จํานวนมากเกิดขึน้เพราะผูขับรถยนตมอง



ขอมูลดานความปลอดภัย

1ื่องแตงกายทีเ่หมาะสม

สวนใหญการเสียชวีิตดวยอุบัติเหตุจากรถ

ยานยนตเกิดจากการไดรับบาดเจ็บทางศีรษะ 

สวมหมวกนิรภัยจึงเปนปจจัยที่จําเปนที่สุดใน

ปองกันหรือลดการบาดเจบ็ทางศีรษะ

สวมหมวกนิรภัยที่ผานการรับรองทุกครั้ง

สวมกระบังปองกนัใบหนาหรือแวนกันลม 

ลมที่พัดเขาสูดวงตาซึ่งไมไดรับการปกปอง

อาจทําใหทศันวิสัยบกพรอง ซึ่งอาจสงผลให

มองเห็นอันตรายไดลาชา

การสวมเสื้อแจค็เก็ต รองเทาที่แข็งแรง กางเกง

ขายาว ถุงมือ ฯลฯ สามารถปองกนัหรือลดการ

ถลอกหรือการเกดิแผลฉีกขาดได

ไมสวมเสื้อผาที่หลวมเกินไป มิฉะนั้นเสื้อผา

อาจเขาไปติดในคันควบคุม ที่พักเทา หรือลอ 

และสงผลใหเกิดการบาดเจบ็หรืออุบัติเหตุ

สวมเสื้อผาที่คลุมทั้งขา ขอเทา และเทาเสมอ 

เนื่องจากเครื่องยนตหรือทอไอเสียจะรอนมาก

ขณะที่รถกําลังทํางานหรือภายหลงัการขับขี่

และสามารถไหมผิวหนังได

ผูโดยสารควรปฏบิัติตามคําแนะนําขางตน

เชนกนั
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 บอยครั้งที่การเกดิอุบัติเหตุมีสาเหตุมาจาก

ผูขบัขี่ไมมีความชํานาญในการขบัขี่ และยัง

ไมมีใบอนุญาตขบัขี่รถจกัรยานยนต

 ทําการขอใบอนุญาตขับขีแ่ละใหยืมรถ

จักรยานยนตแกผูที่มีใบอนุญาตขบัขี่เทานั้น

 ทราบถงึทักษะและขอจํากัดในการขบัขี่

ของทาน การไมขับขี่เกนิขอบเขตความ

สามารถของทานอาจชวยหลีกเลีย่งอุบัติเหตุ

ได

 ขอแนะนําใหทานฝกขบัขี่รถจกัรยานยนต

ในบริเวณที่ไมมีการจราจรจนกระทั่งคุนเคย

กับรถจักรยานยนตและการควบคุมตางๆ

ของรถเปนอยางดี

 บอยครั้งที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นจากความผิดพลาด

ของผูขับขี่ เชน วิ่งเขาโคงดวยความเร็วสูง

เกินไปทําใหรถวิ่งเลยโคงของถนน หรือหักรถ

เขาโคงนอยเกนิไป (มุมเอียงของรถไมเพียงพอ

กบัความเร็วของรถ)

 ปฏิบัติตามปายจํากัดความเร็วและไมขับขี่

เร็วกวาที่สภาพถนนและการจราจรเอื้อ

อํานวย

 ใหสัญญาณกอนเลี้ยวหรือเปลีย่นเสนทาง

ทุกครั้ง ดูใหแนใจวาผูขบัขี่รถคันอื่น

มองเห็นทาน

 ทานั่งของผูขับขี่และผูโดยสารมีความสําคัญ

ตอการควบคุมรถอยางเหมาะสม

 ผูขับขี่ควรจับแฮนดรถทั้งสองขางและ

วางเทาบนที่พักเทาทั้งสองขางขณะขับขี่

เพื่อรักษาการควบคุมรถจกัรยานยนตใหดี

 ผูโดยสารควรจับผูขบัขี่ สายคาดเบาะ หรือ

เหล็กกันตกไวเสมอ โดยจับทัง้สองมือและ

วางเทาทั้งสองขางไวบนทีพ่ักเทาของผู

โดยสาร ไมบรรทกุผูโดยสารหากผูโดยสาร

ไมสามารถวางเทาบนที่พักเทาไดอยาง

มั่นคง

 ไมขับขีเ่มื่ออยูในสภาวะมึนเมาจากฤทธิ์

แอลกอฮอลหรือสารเสพติดอื่นๆ

 รถจักรยานยนตคนันี้ออกแบบขึ้นเพื่อใชงาน

บนทองถนนเทานั้น จึงไมเหมาะสําหรับ

การใชงานบนทางวิบาก (off-road)

เคร

โดย

จักร

การ

การ
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ที่มีการบรรทุกของภายในขีดจํากดัของน้ําหนัก

หนด โปรดคํานึงถงึปจจัยตอไปนี้:

สิ่งของบรรทุกและอุปกรณตกแตงควรมี

น้ําหนักนอยที่สุดและบรรทุกใหแนบกบัรถ

จกัรยานยนตมากที่สุด ใหบรรจุสิ่งของ

ที่มีน้ําหนักมากที่สดุไวใกลกึง่กลางของรถ

จกัรยานยนตมากที่สุด และกระจายน้ําหนัก

ใหเทากันทั้งสองขางของรถจักรยานยนต

เพื่อความสมดุลและไมเสยีการทรงตัว

หากน้ําหนักมีการยายที่ อาจทําใหเสียสมดุล

กะทันหันได ตรวจสอบใหแนใจอยูเสมอวา

ไดติดตั้งอุปกรณตกแตงและยึดสิ่งของบรรทุก

เขากบัตัวรถแนนดีกอนขับขี่ ตรวจสอบการ

ติดตั้งของอุปกรณและการยึดของสิ่งบรรทุก

เปนประจํา

 ปรับระบบกนัสะเทือนใหเหมาะกับสิ่ง

ของบรรทุก (เฉพาะรุนที่ปรับระบบกัน

สะเทือนได) และตรวจสอบสภาพกบั

แรงดันลมของยาง

 ไมนําสิ่งของที่มีขนาดใหญหรือมีน้ําหนัก

มากมาผูกติดกบัแฮนดบังคับ โชคอัพหนา 

หรือกนักระแทกดานหนา ตัวอยางเชน 
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ีกเลี่ยงควันพิษจากคารบอนมอน็อกไซด
เสียจากเครื่องยนตทั้งหมดมีกาซคารบอนมอ
กไซด ซึ่งเปนอันตรายถงึแกชีวิต การหายใจ
ยสูดกาซคารบอนมอน็อกไซดเขาไปสามารถ
ใหปวดศีรษะ วิงเวียน งวงซึม คลืน่ไส งนุงง และ
แกชวีิตได
รบอนมอน็อกไซดเปนกาซที่ไมมีสี ไมมีกลิน่ 
ะไมมีรส ซึ่งอาจปรากฏอยูแมทานจะมองไมเห ็น
ือไมไดกลิ่นกาซไอเสียใดๆ เลย คารบอนมอ
กไซดในระดับที่เปนอันตรายถึงตายสามารถ
ขึ้นไดอยางรวดเร็วและทานจะถูกปกคลุมจน
สามารถชวยเหลือตัวเองได นอกจากนี้ คารบอนมอ
กไซดในระดับที่เปนอันตรายถึงตายยังสามารถ
คางอยูไดหลายชัว่โมงหรือหลายวันในบริเวณที่
กาศถายเทไมสะดวก หากทานพบวามีอาการ
ายกบัไดรับพิษจากคารบอนมอน็อกไซด ใหออก
บริเวณนั้นทันที สูดอากาศบริสุทธิ์ และพบแพทย
อยาติดเครื่องบริเวณพื้นที่ในอาคาร แมทานจะ
พยายามระบายไอเสียจากเครื่องยนตดวยพัดลม
หรือเปดหนาตางและประตู แตคารบอนมอ
น็อกไซดก็ยังสามารถกอตัวจนถึงระดับที่เปน
อันตรายไดอยางรวดเร็ว
อยาติดเครื่องบริเวณที่อากาศถายเทไดไม
สะดวก หรือบริเวณที่ถูกปดลอมไวบางสวน 
เชน โรงเก็บรถ โรงรถ หรือที่จอดรถซึ่งสราง
โดยการตอหลงัคาจากดานขางตึก

 อยาติดเครื่องนอกอาคารในบริเวณที่ไอเสีย

สามารถถูกดูดเขาไปในอาคารผานชองเปด

ตางๆ เชน หนาตางและประตู

การบรรทุก

การเพิ่มอุปกรณตกแตงหรือสิ่งของบรรทุกอาจ

สงผลกระทบตอเสถียรภาพและการบังคับทิศทาง

ของรถจกัรยานยนตไดหากการกระจายน้ําหนัก

ของรถมีการเปลีย่นแปลง ดังนั้น เพื่อหลกีเลีย่ง

โอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ จงึตองใชความระมัดระวัง

เปนพิเศษเมื่อทําการบรรทุกสิ่งของหรือเพิ่มอุปกรณ

ตกแตง ใชความระมัดระวังเปนพิเศษเมื่อขับขี่รถ

จกัรยานยนตที่มีการบรรทุกสิ่งของหรือติดตั้งอุปกรณ

ตกแตง หากมีการบรรทุกสิ่งของบนรถจกัรยานยนต 

ใหปฏบิัติตามคําแนะนําตอไปนี้:

น้ําหนักโดยรวมของผูขับขี ่ผูโดยสาร อุปกรณตกแตง 

และสิ่งของบรรทุกตองไมเกนิขีดจํากดัของน้ําหน ัก

บรรทุกสูงสุด 

การใชงานรถจักรยานยนตที่มนี้ําหนักบรรทุกมาก

เกินไปอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได

ขณะ

ที่กํา





น้ําหนักบรรทุกสูงสุด:

170 กก. (375 ปอนด)



ขอมูลดานความปลอดภัย

1

อุป
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ติด

การหมุนคอรถหรือการควบคุมรถถูกจํากัด 

หรือบดบังลําแสงของไฟหนาหรือแผน

สะทอนแสง

 การติดตั้งอุปกรณตกแตงบริเวณแฮนด

บังคบัหรือโชคอัพหนาอาจทําใหเกดิความ

ไมเสถียร เนื่องจากการกระจายน้ําหนัก

ที่ไมเหมาะสมหรือการสูญเสียความลูลม

ตามหลักอากาศพลศาสตร หากมีการเพิ่ม

อุปกรณตกแตงบริเวณแฮนดบังคับหรือโชค

อัพหนา ตองใหมีน้ําหนักนอยที่สุดและ

ติดตั้งใหนอยที่สุด

 อุปกรณตกแตงที่มขีนาดใหญอาจสงผล

กระทบตอความสมดุลของรถจักรยานยนต

เปนอยางมาก เนื่องจากสงผลตอความลูลม

ตามหลักอากาศพลศาสตร ลมอาจทําใหรถ

ยกตัวขึ้น หรือรถอาจไมเสถียรเมื่อเผชิญ

กับลมขวาง นอกจากนี้ อุปกรณตกแตง

เหลานี้ยังอาจทําใหเสียการทรงตัวเมื่อวิ่ง

ผานยานพาหนะที่มีขนาดใหญ

 อุปกรณตกแตงบางชนิดสามารถทําให

ทาทางในการขับขี่ของผูขบัขี่เปลีย่นแปลง

ไปจากปกติ ทาทางที่ไมถกูตองนี้จะจํากัด

อิสระในการขยับตัวของผูขับขี่ และอาจ
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ถุงนอน ถุงผาหม เต็นท เพราะจะทําให

การหกัเลีย้วไมดี หรือทําใหคอรถหมุน

ฝดได

 รถจักรยานยนตรุนนี้ไมไดออกแบบมาเพื่อ

ใชลากเทรลเลอรหรือติดรถพวงดานขาง

กรณตกแตงแทของยามาฮา

รเลือกอุปกรณตกแตงสําหรับรถจักรยานยนต

งทานเปนสิ่งสําคัญ อุปกรณตกแตงแทของ

มาฮาซึ่งมีจําหนายที่ผูจําหนายยามาฮาเทานั้น ไดรับ

รออกแบบ ทดสอบ และรับรองจากยามาฮาแลว

เหมาะสมตอการใชงานกับรถจกัรยานยนตของ

าน

ริษัทจํานวนมากที่ไมมีความเกีย่วของกับยามาฮา

ผลติชิ้นสวนและอุปกรณตกแตงหรือทําการดัด

ลงรถจกัรยานยนตยามาฮา ทางยามาฮาไมได

ําการทดสอบสินคาที่บริษัทเหลานี้ผลิต ดังนั้น 

มาฮาจึงไมสามารถใหการรับประกนัหรือแนะนํา

ทานใชอุปกรณตกแตงทดแทนที่ไมไดจําหนาย

ยยามาฮา หรือการดัดแปลงที่ไมไดรับการแนะนำ

นกรณีพิเศษโดยยามาฮา แมวาจะจําหนายหรือ

ตั้งโดยผูจําหนายยามาฮากต็าม

ชิ้นสวนหรอือุปกรณตกแตงทดแทน และการ

ดัดแปลง

ทานอาจพบวาสินคาทดแทนเหลานี้มีการออกแบบ

และคุณภาพเหมือนกับอุปกรณตกแตงแทของยามาฮา 

แตโปรดทราบวาอุปกรณตกแตงทดแทนหรือการ

ดัดแปลงบางอยางไมเหมาะกับรถจกัรยานยนตของ

ทาน เนื่องจากอาจทําใหเกิดอันตรายแกตัวทาน

หรือผูอื่นได การติดตั้งสินคาทดแทนหรือทําการ

ดัดแปลงอื่นๆ กับรถจักรยานยนตของทานอาจ

ทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงตอการออกแบบหรือ

ลักษณะการทํางานของรถ สงผลใหทานหรือผูอื่น

เสี่ยงตอการบาดเจบ็สาหสัหรือถึงแกชวีิตได และทาน

ยังตองรับผิดชอบตอการบาดเจบ็อันเนื่องมาจากการ

ดัดแปลงรถจักรยานยนตอีกดวย

ในการติดตั้งอุปกรณตกแตง ใหปฏบิัติตามคํา

แนะนําตอไปนี้ รวมถงึคําแนะนําที่ใหไวในหวัขอ 

“การบรรทุก”

 ไมติดตั้งอุปกรณตกแตงหรือบรรทุกสิ่งของ

ทีอ่าจทําใหสมรรถนะของรถดอยลง ตรวจสอบ

อุปกรณตกแตงอยางละเอียดกอนที่จะติดตั้ง 

เพื่อใหแนใจวาจะไมทําใหระยะความสูงใต

ทองรถต่ําลงหรือมุมของการเลี้ยวนอยลง ระยะ

ยุบตัวของโชคถูกจํากัด 



1



ยาง

ยาง

ทา

ขอ

คว

ขอ

สํา

เกี่ย

กา

ตอ

ขน
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จํากดัความสามารถในการควบคุมรถ 

จงึไมแนะนําใหตกแตงรถดวยอุปกรณ

ดังกลาว

ใชความระมัดะวังในการเพิ่มอุปกรณไฟฟา

ในรถจักรยานยนต หากอุปกรณไฟฟาที่ติดตั้ง

มีขนาดกําลังไฟฟามากกวาระบบไฟฟาของรถ

จกัรยานยนต อาจสงผลใหไฟฟาขัดของ ซึ่ง

เปนเหตุใหเกิดการสูญเสียไฟแสงสวางหรือ

กําลังของเครื่องยนตจนเปนอันตรายได

หรอืขอบลอทดแทน

และขอบลอที่มาพรอมกับรถจักรยานยนตของ

นไดรับการออกแบบมาใหเหมาะสมกับสมรรถนะ

งรถ และทําใหการควบคุมรถ การเบรค และ

ามสบายผสมผสานกนัไดอยางลงตัวที่สุด ยาง 

บลอ และขนาดอื่นๆ อาจไมเหมาะสม ดูหนา 6-15 

หรับขอมูลจําเพาะของยางและขอมูลเพิ่มเติม

วกบัการบํารุงรักษาและการเปลีย่นยาง

รขนสงรถจักรยานยนต

งแนใจวาไดอานคําแนะนําตอไปนี้กอนทําการ

ยายรถจักรยานยนตดวยยานพาหนะอื่น

 ถอดชิน้สวนที่หลุดงายทั้งหมดออกจากรถ

จกัรยานยนต

 ตรวจสอบวากอกน้ํามันเชือ้เพลงิ (ถามี) อยูใน

ตําแหนงปดและไมมีน้ํามันเชือ้เพลงิรั่วไหล

 เขาเกยีร (สําหรับรุนเกยีรธรรมดา)

 รัดรถจกัรยานยนตไวใหแนนดวยสายรัดหรือ

แถบรัดที่เหมาะสม โดยใหแนบกบัชิ้นสวน

ที่แขง็ของรถจักรยานยนต เชน โครงรถหรือ

แคลมปยึดโชคอัพหนาดานบน (และไมแนบ

กบัชิ้นสวน เชน แฮนดบังคบัที่ติดตั้งบนชิน้

สวนยาง หรือไฟเลีย้ว หรือชิน้สวนที่อาจ

แตกหักได) เลือกตําแหนงสําหรับสายรัด

อยางระมัดระวังเพื่อไมใหสายรัดเสียดสีกับ

พื้นผิวที่เคลือบสีในระหวางการขนยาย

 หากเปนไปได ควรกดทับระบบกันสะเทือน

ไวบางสวนดวยการผูกหรือมัด เพื่อปองกนั

ไมใหรถจักรยานยนตเดงขึ้นอยางรุนแรงใน

ระหวางการขนสง
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67
ตัวปรับตั้งสปริงโชค (หนา 3-23)

ตัวปรับตั้งแรงหนวงในการคืนตัวของกระบอกโชค (หนา 3-24)

เบาะนั่ง (หนา 3-22)

กลองอเนกประสงค (หนา 3-23)

ตัวปรับตั้งสปริงโชค (หนา 3-24)

คันเปลี่ยนเกียร (หนา 3-15)

โบลทถายน้ํามนัเครื่อง (หนา 6-10)
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มองดานขวา

2 5

8 7910 611

1 3, 4

ฟวส (หนา 6-29)

ฝาปดถังน้ํามันเชื้อเพลิง (หนา 3-19)

ตัวปรับตั้งสปริงโชค (หนา 3-23)

ตัวปรับตั้งแรงหนวงในการคืนตัวของกระบอกโชค (หนา 3-23)

ไฟหนา (หนา 6-32)

ถังพักน้ํายาหลอเย็น (หนา 6-12)

ชองตรวจวัดระดับน้ํามันเครื่อง (หนา 6-10)

ฝาปดชองเติมน้ํามันเครื่อง (หนา 6-10)

9. คันเบรคหลัง (หนา 3-16)

10. สวิทชไฟเบรคหลัง (หนา 6-19)

11. กระปุกน้ํามันเบรคหลัง (หนา 6-20)
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1 2 543

คันคลทัช (หนา 3-15)

สวิทชแฮนดซาย (หนา 3-13)

สวิทชกุญแจ/ล็อคคอรถ (หนา 3-2)

ชุดเรือนไมลมัลติฟงกชัน (หนา 3-6)

กระปุกน้ํามันเบรคหนา (หนา 6-20)

สวิทชแฮนดขวา (หนา 3-13)

ปลอกคันเรง (หนา 6-14)

คันเบรคหนา (หนา 3-16)



อุป

3

ระ

รถ

ชว

อีก

มีด













รฐานดอกใหมได หากกุญแจทั้งหมดสูญหาย

เสียหาย จะตองเปลี่ยนระบบอิมโมบิไลเซอรใหม

ะบบ ดังนั้นจึงควรใชกุญแจดวยความระมัดระวัง

หามจุมลงในน้ํา

หามทําใหสัมผัสกบัอุณหภูมิสูง

หามวางไวใกลแมเหล็ก

หามวางไวใกลวัตถุที่สงผานสัญญาณไฟฟา

หามใชงานดวยความรุนแรง

หามเจยีหรือปรับเปลีย่น

หามถอดแยก

หามนํากญุแจของระบบอิมโมบิไลเซอรใดๆ 

สองดอกไวในพวงกุญแจเดียวกนั

1.

2.
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UAU10979

บบอิมโมบิไลเซอร

จักรยานยนตคันนี้ติดตั้งระบบอิมโมบิไลเซอร เพื่อ

ยในการปองกนัขโมยโดยการลงทะเบียนรหัสใหม

ครั้งในกญุแจมาตรฐาน สวนประกอบของระบบนี้

ังตอไปนี้:

กุญแจสําหรับลงทะเบียนรหัสใหมอีกครั้ง 

1 ดอก

กุญแจมาตรฐาน 2 ดอก

ตัวรับสงผานสัญญาณ 1 ชิน้ (ในกุญแจแตละ

ดอก)

ชุดอิมโมบิไลเซอร 1 ชุด (บนรถจกัรยานยนต)

ECU 1 กลอง (บนรถจักรยานยนต)

ไฟแสดงระบบ 1 ดวง (หนา 3-5)

เกี่ยวกับกุญแจ

กญุแจดอกสีแดงใชเพื่อลงทะเบียนรหัสในกุญแจ

มาตรฐานแตละดอก จัดเก็บกุญแจสําหรับลงทะเบียน

รหัสใหมอีกครั้งไวในที่ที่ปลอดภัย เมื่อจําเป ็น ใหนํา

รถจักรยานยนตพรอมกบักุญแจทั้งสามดอกไปยัง

ผูจําหนายยามาฮาเพื่อลงทะเบียนใหมอีกครั้ง

หามใชกญุแจสีแดงเพื่อการขับขี ่ใชสําหรับการลง

ทะเบียนกุญแจมาตรฐานใหมอีกครั้งเทานั้น ใชก ุญแจ

มาตรฐานในการขับขี่เสมอ

ขอแนะนํา
 เกบ็กุญแจมาตรฐาน รวมถึงกุญแจของระบบ

อิมโมบิไลเซอรอื่นใหหางจากกญุแจสําหรับ

ลงทะเบียนรหัสใหมอีกครั้ง

 เกบ็กุญแจระบบอิมโมบิไลเซอรอื่นๆ ใหหาง

จากสวิทชกุญแจ เนื่องจากอาจทําใหเกดิการ

รบกวนสัญญาณ

ขอควรระวัง
UCA11823

หามทํากุญแจสําหรับลงทะเบียนรหัสใหมอีกครั้งหาย! 

หากสูญหาย ใหติดตอผูจําหนายยามาฮาของคุณทันท!ี 

หากกุญแจสําหรับลงทะเบียนรหัสใหมอีกครั้งสูญหาย 

กุญแจมาตรฐานที่มีอยูยังคงสามารถใชสตารทรถได 

อยางไรก็ตาม จะไมสามารถลงทะเบียนกุญแจ

มาต

หรือ

ทัง้ร















กุญแจสําหรับลงทะเบียนรหัสใหมอีกครั้ง (สีแดง)

กุญแจมาตรฐาน (สีดํา)
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UAU1068B

CK (ล็อค)

ถถกูลอ็ค และระบบไฟฟาทุกวงจรดับ สามารถ

กุญแจออกได

ล็อคคอรถ

. หมุนแฮนดบังคับไปทางดานซายจนสุด

. เมื่อกญุแจอยูในตําแหนง “OFF” ใหกดกญุแจ

เขาไปและบิดไปที่ตําแหนง “LOCK”

. ดึงกญุแจออก

ด

ิด

2
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วิทชกุญแจ/ล็อคคอรถ

วิทชกุญแจ/ล็อคคอรถจะควบคุมระบบจดุระเบิด

ะระบบไฟแสงสวาง และใชในการลอ็คคอรถ 

แหนงตางๆ ของสวิทชกุญแจมีคําอธิบายดังตอ

นี้

อแนะนํา
งแนใจวาใชกญุแจมาตรฐาน (สีดํา) ในการใชรถ

รยานยนตปกติ เพื่อลดความเสี่ยงในการทํากุญแจ

ําหรับลงทะเบียนรหัสใหมอีกครั้ง (สีแดง) สูญหาย 

รเก็บกญุแจไวในที่ปลอดภัยและใชในการลง

ะเบียนรหัสใหมอีกครั้งเทานั้น

UAU38531

ON (เปด)

ตําแหนงสวิทชเปดระบบไฟใชงานไดทุกวงจร ไฟ

เรือนไมล ไฟทาย ไฟสองปายทะเบียนและไฟหรี่หนา

จะสวางขึ้น และเครื่องยนตสามารถสตารทติดได ไม

สามารถถอดกญุแจออกได

ขอแนะนํา
เมื่อสตารทเครื่องยนต ไฟหนาจะสวางโดยอัตโนมัติ 

และจะสวางคางจนกระทั่งบิดกญุแจไปที่ “OFF” 

แมวาเครื่องยนตจะหยุดกลางคันกต็าม

UAU10662

OFF (ปด)

ระบบไฟฟาทุกวงจรดับ สามารถถอดกญุแจออกได

คําเตอืน
UWA10062

หามบิดกุญแจไปที่ตําแหนง “OFF” หรือ “LOCK” 

ขณะที่รถจักรยานยนตกําลังเคลื่อนที่ มิฉะนั้นระบบ

ไฟฟาทั้งหมดจะดับ ซึ่งอาจทําใหสูญเสียการควบค ุม

หรือเกิดอุบัตเิหตุได

LO

คอร

ถอด

การ

1

2

3

P

ON
OFF

LOCK

1. ก

2. บ

1



อุป

3
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จาก
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“

UAU4939D

สดงและไฟเตือน

UAU11032

สดงไฟเลี้ยว “ ” และ “ ”

สดงแตละดวงจะกะพริบเมื่อไฟเลี้ยวดานนั้นๆ 

ริบ

1.

2.

ฟแสดงระบบปองกันลอหมุนฟรี “ ”

ฟเตือนระบบเบรคปองกันลอล็อค ABS “ ”

ฟเตือนปญหาเครื่องยนต “ ”

ฟเตือนอุณหภูมิน้ํายาหลอเย็น “ ”

ฟเตือนระดับน้ํามันเครื่อง “ ”

ฟแสดงไฟเลีย้วซาย “ ”

ฟแสดงเกียรวาง “ ”

ฟแสดงไฟสงู “ ”

ฟแสดงไฟเลีย้วขวา “ ”

ฟแสดงระบบอิมโมบิไลเซอร “ ”

2

1

3

4
5

6 7 8 9
10 

ABS
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แนะนํา
กคอรถไมลอ็ค ใหลองหมุนแฮนดบังคับกลบัไป

งขวาเล็กนอย

รปลดล็อคคอรถ

ตําแหนง “LOCK” ใหกดกญุแจเขาไปและบิด

ที่ตําแหนง “OFF”

UAU59680

 (จอดรถ)

มารถเปดไฟฉุกเฉินและไฟเลี้ยวได แตระบบ

ฟาอื่นๆ ทั้งหมดจะดับ สามารถถอดกุญแจออกได

รถจะตองลอ็คกอนที่จะสามารถบิดกุญแจไปที่

”

ขอควรระวัง
UCA20760

การใชไฟฉุกเฉินหรือไฟเลี้ยวเปนเวลานานอาจทําให

แบตเตอรี่หมดได

ไฟแ

ไฟแ

ไฟแ

กะพ

กด

บิด

1 2

1. ไ

2. ไ

3. ไ

4. ไ

5. ไ

6. ไ

7. ไ

8. ไ

9. ไ

10. ไ
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ไฟ

ไฟ

ตํา

ไฟ

ไฟ

ไฟ

ไฟ

ป

เร

เม

ส

ห

เพ

ข

นะนํา
สําหรับรุนที่ติดตั้งพัดลมหมอน้ํา พัดลม

หมอน้ําจะเปดหรือปดโดยอัตโนมัติตาม

อุณหภูมิน้ํายาหลอเย็นในหมอน้ํา

หากเครื่องยนตรอนจดั ดูหนา 6-38 สําหรับ

คําแนะนําเพิ่มเติม

UAU73171

ตือนปญหาเครื่องยนต “ ”

ตือนนี้จะสวางขึน้เมื่อตรวจพบปญหาใน

ื่องยนตหรือระบบควบคุมรถจกัรยานยนตอื่นๆ 

เกดิปญหาในกรณีนี้ โปรดนํารถจักรยานยนต

ตรวจสอบระบบวิเคราะหปญหาที่ตัวรถที่

หนายยามาฮา

ารถตรวจสอบวงจรไฟฟาของไฟเตือนนี้ได

การบิดกญุแจไปที่ “ON” ไฟเตือนควรสวางขึน้

 วินาทีแลวดับไป

ไฟเตือนไมสวางขึน้ในตอนเริ่มตนเมื่อบิดกุญแจ

ี่ “ON” หรือหากไฟเตือนสวางคาง โปรดนํารถ

ยานยนตของทานไปใหผูจําหนายยามาฮาตรวจ
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UAU11061

แสดงเกียรวาง “ ” 

แสดงนี้จะสวางขึน้เมื่อระบบสงกําลังอยูใน

แหนงเกียรวาง

UAU11081

แสดงไฟสูง “ ”

แสดงนี้จะสวางขึน้เมื่อเปดสวิทชไฟสูง

UAU11258

เตือนระดับน้ํามนัเครื่อง “ ”

นี้จะสวางขึน้เมื่อแรงดันน้ํามันเครื่องต่ํา เพื่อ

องกันเครื่องยนตเสียหาย ใหเติมน้ํามันเครื่องโดย

็วที่สุด

ื่อเปดการทํางานของรถจักรยานยนต ไฟนี้จะ

วางขึน้สองสามวินาทีแลวดับลง หากไฟไมสวางขึน้ 

รือหากไฟสวางคาง โปรดติดตอผูจําหนายยามาฮ า

ื่อตรวจสอบรถจกัรยานยนต

อแนะนํา
 ไฟเตือนระดับน้ํามันเครื่องอาจสวางขึ้นชัว่คร ู

เมื่อขับขี่รถจกัรยานยนตขึ้นหรือลงเนิน หรือใน

ระหวางการเรงหรือลดความเร็วอยางฉบัพลนั 

ซึ่งไมถือวาเปนการทํางานผิดปกติ

 หากตรวจพบการทํางานผิดปกติ ไฟเตือน

ระดับน้ํามันเครื่องจะกะพริบซ้ําๆ โปรดนํา

รถจักรยานยนตของทานไปใหผูจําหนาย

ยามาฮาตรวจสอบ

UAU11447

ไฟเตือนอุณหภูมิน้ํายาหลอเย็น “ ”

ไฟเตือนนี้จะสวางขึน้เมื่อเครื่องยนตเกิดความรอนสูง 

หากเกดิกรณีนี้ ใหดับเครื่องยนตทันทีแลวรอให

เครื่องยนตเย็น

สามารถตรวจสอบวงจรไฟฟาของไฟเตือนนี้ได

โดยการบิดกญุแจไปที่ “ON” ไฟเตือนควรสวางขึน้

2-3 วินาทีแลวดับไป

หากไฟเตือนไมสวางขึน้ในตอนเริ่มตนเมื่อบิดกุญแจ

ไปที่ “ON” หรือหากไฟเตือนสวางคาง โปรดติดตอ

ผูจําหนายยามาฮาเพื่อตรวจสอบวงจรไฟฟา

ขอควรระวัง
UCA10022

อยาขบัขี่รถจักรยานยนตตอไปในขณะที่เครื่องยนต

รอนจัด

ขอแ




ไฟเ

ไฟเ

เคร

หาก

เขา

ผูจํา

สาม

โดย

2-3

หาก

ไปท

จักร

สอบ



อุป

3

ไฟ

ใน

กญุ

คว

หา







ระ

ขอ

ระ

ขอ

หา

10

สว

เปน

ขา

ารถตรวจสอบวงจรไฟฟาของไฟแสดงนี้ได

การบิดกุญแจไปที่ “ON” ไฟแสดงควรสวางขึ้น 

ินาทีแลวดับไป

ไฟแสดงไมสวางขึ้นในตอนเริ่มตนเมือ่บิดก ุญแจ

ี่ “ON”, หากไฟแสดงสวางคาง หรือหากไฟแสดง

ริบ 

ตรวจพบปญหาในระบบอิมโมบิไลเซอร ไฟ

งระบบอิมโมบิไลเซอรจะกะพริบ) โปรดนํารถ

ยานยนตไปใหผูจําหนายยามาฮาทําการตรวจสอบ

นะนํา
ไฟแสดงระบบอิมโมบิไลเซอรกะพริบ ชา 5 ครั้ง 

ั้นเร็ว 2 ครั้ง อาจมีสาเหตุมาจากการรบกวน

ับสงผานสัญญาณ หากเกิดอาการนี้ ใหลองทําดัง

ปนี้ 

ตรวจใหแนใจวาไมมีกุญแจอิมโมบิไลเซอร

อื่นๆ อยูใกลกบัสวิทชกุญแจ กุญแจระบบ

อิมโมบิไลเซอรอื่นๆ อาจทําใหเกดิการรบกวน

สัญญาณและทําใหเครื่องยนตไมสามารถ

สตารทได
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UAU69891

เตอืนระบบเบรคปองกันลอล็อค ABS “ ” 

การทํางานปกติ ไฟเตือนนี้จะสวางขึน้เมื่อบิด

แจไปที่ “ON” และจะดับลงหลงัจากขับขี่ที่

ามเร็ว 10 กม./ชม. (6 ไมล/ชม.) ขึน้ไป

กไฟเตือน ABS:

ไมสวางขึ้นเมื่อบิดกญุแจไปที่ “ON”

สวางขึ้นหรือกะพริบขณะขับขี่

ไมดับลงหลังจากขบัขี่ที่ความเร็ว 10 กม./ชม. 

(6 ไมล/ชม.) ขึ้นไป

บบเบรค ABS อาจทํางานผิดปกติ หากเกิดขอใด

หนึ่งดานบนขึ้น ใหผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบ

บบโดยเร็วที่สุด (ดูหนา 3-16 สําหรับคําอธิบาย

งระบบเบรค ABS)

คําเตอืน
UWA16041

กไฟเตือน ABS ไมดับลงหลังจากขบัขี่ที่ความเร็ว 

 กม./ชม. (6 ไมล/ชม.) ขึน้ไป หรือหากไฟเตือน

างขึน้หรือกะพริบขณะขบัขี่ ระบบเบรคจะกลับไป

การเบรคแบบธรรมดา หากเกิดขอใดขอหนึ่ง

งตน หรือหากไฟเตือนไมสวางขึน้เลย ใหใชความ

ระมดัระวังเปนพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดลอล็อค

ในระหวางการเบรคฉุกเฉิน ใหผูจําหนายยามาฮา

ตรวจสอบระบบเบรคและวงจรไฟฟาโดยเร็วทีสุ่ด

UAU78591

ไฟแสดงระบบปองกันลอหมุนฟรี “TCS”

ไฟแสดงนี้จะกะพริบเมือ่ระบบปองกนัลอหมุนฟรี

ทํางาน

หากปดระบบปองกันลอหมุนฟรี ไฟแสดงนี้จะสวาง

ขึน้ (ดูหนา 3-17)

ขอแนะนํา
เมื่อเปดการทํางานของรถจกัรยานยนต ไฟนี้ควร

สวางขึ้น 2-3 วินาทีแลวดับลง หากไฟไมสวางขึน้ 

หรือหากไฟสวางคาง โปรดติดตอผูจําหนายยามาฮ า

เพื่อตรวจสอบรถจักรยานยนต

UAUM3621

ไฟแสดงระบบอิมโมบิไลเซอร “ ” 

เมื่อบิดกญุแจไปที่ “OFF” และผานไป 30 วินาที 

ไฟแสดงนี้จะกะพริบอยางตอเนื่องเพื่อแสดงวา

ระบบอิมโมบิไลเซอรถูกเปดใชงาน หลังจากผานไป 

24 ชั่วโมง ไฟแสดงจะหยุดกะพริบ อยางไรกต็าม

ระบบอิมโมบิไลเซอรยังคงทํางานอยู

สาม

โดย

2-3 ว

หาก

ไปท

กะพ

(หาก

แสด

จกัร

ขอแ
หาก

จากน

ตัวร

ตอไ

1.

ABS
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คําเตอืน
UWA12423

เปลี่ยนแปลงการตั้งคาใดๆ ที่ชุดเรือนไมล

ิฟงกชัน ตองแนใจวารถหยุดนิ่งแลว การเปลี่ยน

ตัง้คาขณะขับขีจ่ะทําใหผูขับขีเ่สียสมาธ ิและ

ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

รือนไมลมัลติฟงกชนัประกอบดวย:

มาตรวัดความเร็ว

มาตรวัดรอบเครื่องยนต

มาตรวัดระดับน้ํามันเชือ้เพลงิ

ไฟแสดงสถานะประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง

จอแสดงเกียร

จอแสดงโหมดขับขี่

ุมตั้งคาดานบน

ุมตั้งคาดานลาง

1

2
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2. ใชกญุแจสําหรับลงทะเบียนรหสัใหมอีกครั้ง

เพื่อสตารทเครื่องยนต

3. หากเครื่องยนตสตารทได ใหดับเครื่องและลอง

สตารทเครื่องยนตดวยกญุแจมาตรฐาน

4. หากกุญแจมาตรฐานดอกหนึ่งหรือทั้งสองดอก

ไมสามารถสตารทเครื่องยนตได ใหนํารถ

จกัรยานยนตและกญุแจทั้งสามดอกไปยัง

ผูจําหนายยามาฮาเพื่อลงทะเบียนกุญแจ

มาตรฐานใหมอีกครั้ง

UAU73255

ชุดเรือนไมลมัลติฟงกชัน

กอน

มัลต

การ

เพิ่ม

ชุดเ













1. หนาจอแสดงเกียร

2. จอแสดงโหมดขับขี่

3. มาตรวัดรอบเครื่องยนต

4. จอแสดงระบบปองกันลอหมุนฟรี TCS

5. ตัวแสดงสถานะประหยัดน้ํามันเชือ้เพลิง “ECO”

6. มาตรวัดความเร็ว

7. จอแสดงผลมัลติฟงกชัน

8. มาตรวัดระดับน้ํามันเชือ้เพลิง

1

3

2

4

5

6

8

7
1. ป

2. ป



อุป

3





ขอ




มา

มา

จกั

รวัดระดับน้ํามนัเชื้อเพลิง

รวัดระดับน้ํามันเชือ้เพลงิจะบอกปริมาณน้ําม ัน

พลิงที่มีในถงัน้ํามันเชื้อเพลิง ขดีแสดงผลมาตร

ะดับน้ํามันเชื้อเพลิงจะหายไปจาก “F” (เต็มถัง) 

ึง “E” (ถงัวาง) ตามระดับน้ํามันเชื้อเพลิงที่ลดลง 

ีดสุดทายและกรอบเริ่มกะพริบ ใหรีบเติมน้ํามัน

พลิงโดยเร็ว

นะนํา
รวัดระดับน้ํามันเชือ้เพลงินี้ติดตั้งระบบว ิเคราะห

า หากตรวจพบปญหาในวงจรไฟฟาของถัง

ันเชือ้เพลงิ ขีดแสดงระดับน้ํามันเชื้อเพลิง กรอบ 

“ ” จะกะพริบซ้ําๆ หากเกิดอาการนี้ โปรดนํา

ักรยานยนตเขาตรวจสอบที่ผูจําหนายยามาฮา

1.

รอบ

ีด

2
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จอแสดงระบบปองกนัลอหมุนฟรี

จอแสดงผลมัลติฟงกชนั

แนะนํา
สัญลักษณ “QS” ไมไดใชงาน

เฉพาะรถจกัรยานยนตรุนสําหรับสหราช

อาณาจกัร: ชดุเรือนไมลมลัติฟงกชันสามารถ

สลับระหวางกโิลเมตรกบัไมลได ตั้งคาจอ

แสดงผลมัลติฟงกชนัไปที่โหมดมาตรวัดระยะ

ทางหรือโหมดมาตรวัดชวงระยะทาง จากนั้น

กดปุมตั้งคาดานลางเปนเวลาสามวินาที

ตรวัดความเร็ว

ตรวัดความเร็วแสดงความเร็วในการขับขีร่ถ

รยานยนต

มาตรวัดรอบเครื่องยนต

มาตรวัดรอบเครื่องยนตจะบอกใหผูขับขีท่ราบถ ึง

ความเร็วรอบเครื่องยนต และคงระดับใหอยูในชวง

กําลงัความเร็วรอบเครื่องยนตที่ตองการ

ขอควรระวัง
UCA10032

หามใหเครื่องยนตทํางานในพื้นที่สีแดงของมาตรวัด

รอบเครื่องยนต

พื้นที่สีแดง: 11,250 รอบ/นาที ขึ้นไป

มาต

มาต

เชื้อเ

วัดร

จนถ

เมื่อข

เชื้อเ

ขอแ
มาต

ปญห

น้ําม

และ

รถจ

มาตรวัดความเร็ว

1

1. มาตรวัดรอบเครื่องยนต

2. พื้นที่สแีดงของมาตรวัดรอบเครื่องยนต

1
2

1. ก

2. ข

1
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3

ต

ตัว

ลัก

เช

รถ

ข
คํา

ดัง

สดงนี้จะแสดงโหมดขับขี่ที่เลอืก: “STD”, “A” 

 “B” สําหรับรายละเอียดเกีย่วกบัโหมดเหลานี้

วิธีการเลือกโหมด ดูหนา 3-13 และ 3-15

สดง TCS

สดงนี้จะแสดงการตั้งคาระบบปองกันลอหมุนฟรี

อืก: “1”, “2” หรือ “OFF” สําหรับรายละเอียด

วกับการตั้งคา TCS และวิธีการเลือก ดหูนา 3-17

1.

อแสดง TCS

1
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ัวแสดงสถานะประหยัดน้ํามนัเชื้อเพลิง

แสดงนี้จะสวางขึ้นเมื่อขับขี่รถจักรยานยนตใน

ษณะที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและใชน้ํามัน

ือ้เพลิงอยางมีประสิทธภิาพ ตัวแสดงจะดับลงเมื่อ

หยุด

อแนะนํา
แนะนําเพื่อลดความสิ้นเปลอืงน้ํามันเชื้อเพลงิมี

นี้:

 หลีกเลี่ยงการใชความเร็วรอบเครื่องยนตสูง

ขณะเรงเครื่อง

 ขบัขี่ดวยความเร็วคงที่

 เลือกเกยีรที่เหมาะสมกับความเร็วของรถ

จกัรยานยนต

จอแสดงเกียร

จอแสดงนี้จะแสดงเกียรที่เลือก ตําแหนงเกียรว าง

จะแสดงดวย “ ” และดวยไฟแสดงเกียรวาง

จอแสดงโหมดขับขี่

จอแ

หรือ

และ

จอแ

จอแ

ที่เล

เกีย่

ตัวแสดงสถานะประหยัดน้ํามันเชือ้เพลิง “ECO”

1

1. ไฟแสดงเกียรวาง “ ”

2. จอแสดงเกียร

1. จอแสดงโหมดขับขี่

1

2

1

1. จ



อุป

3

จอ

จอ



















มา

ทั้ง

  TRIP 1  TRIP 2  km/L, L/100 km 

 MPG  AVE_ _._ km/L, AVE_ _._ L/100 km 

 AVE_ _._ MPG  _ _ °C  Air_ _ °C  

k _ _ :_ _  ODO

นะนํา
กดปุมตั้งคาดานบนเพื่อสลับหนาจอในลําดับ

การยอนกลับ

มาตรวัดชวงระยะทางสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง

จะสวางโดยอัตโนมัติ

ขีดสุดทายและกรอบของมาตรวัดระดับน้ํามัน

พลิงเริ่มกะพริบ จอแสดงจะเปลีย่นโดยอัตโนมัติ

ูมาตรวัดชวงระยะทางสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง 

IP F” และจะเริ่มนับระยะทางที่ขับขีจ่ากจดุนั้น 

รณีนี้ ใหกดปุมตั้งคาดานลางเพื่อสลบัจอแสดง

ลําดับดังตอไปนี้:

 F  km/L หรือ L/100 km  AVE_ _._ km/L 

 AVE_ _._ L/100 km  _ _ °C  Air_ _ °C  

k _ _ :_ _  ODO  TRIP 1  TRIP 2  

 F

1.
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แสดงผลมลัติฟงกชัน

แสดงผลมัลติฟงกชันประกอบดวย:

มาตรวัดระยะทาง

มาตรวัดชวงระยะทาง 2 ระยะทาง

มาตรวัดชวงระยะทางสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง

จอแสดงการสิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้เพลงิชัว่ขณะ

จอแสดงการสิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้เพลงิโดยเฉลีย่

จอแสดงอุณหภูมิน้ํายาหลอเย็น

จอแสดงอุณหภูมิอากาศ

นาฬกิา

จอแสดงระดับความสวาง

ตรวัดระยะทาง “ODO” จะแสดงระยะเดินทาง

หมดของรถจักรยานยนต

มาตรวัดชวงระยะทาง “TRIP” จะแสดงระยะทาง

ที่ขบัขี่ตั้งแตการรีเซ็ทครั้งลาสุด

ขอแนะนํา
 มาตรวัดระยะทางจะล็อคที่ 999999

 มาตรวัดชวงระยะทางจะรีเซ็ทและนับตอหลงั

จากถงึ 9999.9

การเปลี่ยนรายการบนจอแสดง

กดปุมตั้งคาดานลางเพื่อสลับจอแสดงผลระหวาง

มาตรวัดระยะทาง “ODO”, มาตรวัดชวงระยะทาง 

“TRIP 1” และ “TRIP 2”, การสิ้นเปลอืงน้ํามัน

เชื้อเพลงิชั่วขณะ “km/L” หรือ “L/100 km”, การ

สิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้เพลงิโดยเฉลีย่ “AVE_ _._ km/L” 

หรือ “AVE_ _._ L/100 km”, อุณหภูมิน้ํายาหลอเย็น 

“_ _ °C”, อุณหภูมิโดยรอบ “Air_ _ °C” และนาฬกิา 

“_ _:_ _”  ตามลําดับดังนี้:

ODO  TRIP 1  TRIP 2  km/L หรือ L/100 km 

 AVE_ _._ km/L หรือ AVE_ _._ L/100 km  

_ _ °C  Air_ _ °C  Clock _ _ :_ _  ODO

เฉพาะรถจกัรยานยนตรุนสําหรับสหราชอาณาจักร:

ODO

หรือ

หรือ

Cloc

ขอแ




หาก

เชื้อเ

ไปส

“TR

ในก

ตาม

TRIP

หรือ

Cloc

TRIP

จอแสดงผลมัลติฟงกชัน

1



อุปกรณและหนาที่ในการควบคุม

3

เฉ

TR

km

_ 

TR

กา

ดา

ห

เช

ขับ

อัต

กา

สิ้นเปลืองน้ํามนัเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย

สดงนี้จะแสดงการสิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้เพลิง

เฉลี่ยตั้งแตการรีเซ็ทครั้งลาสุด

สดงการสิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้เพลงิโดยเฉลีย่

ารถตั้งคาเปน “AVE_ _._ km/L” หรือ “AVE_ _._ 

00 km” และในรถรุนสําหรับ UK ยังสามารถตั้งคา

 “AVE_ _._ MPG” ไดอีกดวย

“AVE_ _._ km/L”: ระยะทางโดยเฉลีย่ที่

สามารถขับขี่ไดดวยน้ํามันเชือ้เพลงิปริมาณ 

1.0 ลิตร

“AVE_ _._ L/100 km”: ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง

โดยเฉลี่ยที่จําเปนตอการเดินทาง 100 กม.

“AVE_ _._ MPG”: ระยะทางโดยเฉลีย่ที่

สามารถขับขี่ไดดวยน้ํามันเชือ้เพลงิปริมาณ 

1.0 Imp.gal

1.

อแสดงการสิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้เพลิงโดยเฉลี่ย

1
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พาะรถจักรยานยนตรุนสําหรับสหราชอาณาจักร: 

IP F  km/L, L/100 km หรือ MPG  AVE_ _._ 

/L, AVE_ _._ L/100 km หรือ AVE_ _._ MPG  

_ °C  Air_ _ °C  Clock _ _ :_ _  ODO  

IP 1  TRIP 2  TRIP F

รรีเซ็ทมาตรวัดชวงระยะทาง ใหกดปุมตั้งคา

นบนเปนเวลาหนึ่งวินาที

ากทานไมรีเซ็ทมาตรวัดชวงระยะทางสํารองน้ําม ัน

ือ้เพลิงดวยตนเอง หลงัจากเติมน้ํามันเชื้อเพลิงและ

ขี่ไป 5 กม. (3 ไมล) มาตรวัดจะรีเซ็ทเองโดย

โนมัติและจะหายไปจากจอแสดง 

รสิ้นเปลืองน้ํามนัเชื้อเพลิงชั่วขณะ

จอแสดงการสิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้เพลงิชัว่ขณะ

สามารถตั้งคาเปน “km/L” หรือ “L/100 km” ได และ

ในรถรุนสําหรับ UK ยังสามารถตั้งคาเปน “MPG” 

ไดอีกดวย

 “km/L”: ระยะทางที่สามารถขับขี่ไดดวยน้ํามัน

เชื้อเพลิงปริมาณ 1.0 ลติรภายใตสภาวะการ

ขบัขี่ปจจบุัน

 “L/100 km”: ปริมาณน้ํามันเชือ้เพลงิที่จําเปนตอ

การเดินทาง 100 กม. ภายใตสภาวะการขับขี่

ปจจบุัน

 “MPG”: ระยะทางที่สามารถขับขี่ไดดวยน้ํามัน

เชื้อเพลิงปริมาณ 1.0 Imp.gal ภายใตสภาวะการ

ขบัขี่ปจจบุัน

หากตองการสลับการตั้งคาจอแสดงการสิ้นเปลอืง

น้ํามันเชื้อเพลิงชั่วขณะ ใหกดปุมตั้งคาดานลางเปน

เวลาสองวินาที

ขอแนะนํา
หากขับขีท่ี่ความเร็วต่ํากวา 20 กม./ชม. (12 ไมล/ชม.) 

“_ _._” จะแสดงขึ้น

การ

จอแ

โดย

จอแ

สาม

L/1

เปน






จอแสดงการสิ้นเปลอืงน้ํามันเชื้อเพลิงชั่วขณะ

1

1. จ



อุป

3

หา

น้ํา

เปน

หา

เฉล

ขอ
หล

“_ 

ไป

อุณ

จอ

ถงึ

นะนํา
เมื่ออุณหภูมิอากาศต่ํากวา –9 °C, “Lo” จะ

แสดงขึ้น

ความถกูตองของคาอุณหภูมิที่อานไดอาจ

ไดรับผลกระทบเมื่อขับขี่อยางชาๆ (ต่ํากวา 

20 กม./ชม. [12 ไมล/ชม.]) หรือเมื่อหยุดที่

สัญญาณจราจร แยกทางรถไฟ ฯลฯ

ิกา

ิกาใชระบบเวลา 12 ชัว่โมง เมือ่กญุแจไมได

ตําแหนง “ON” จะสามารถดูนาฬิกาไดโดยการ

ุมตั้งคาดานลาง

ั้งนาฬกิา

บิดกุญแจไปที่ “ON”

1.

าฬิกา

1
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กตองการสลบัการตั้งคาจอแสดงการสิ้นเปลือง

มันเชือ้เพลงิโดยเฉลีย่ ใหกดปุมตั้งคาดานลาง

เวลาสองวินาที

กตองการรีเซ็ทการสิ้นเปลอืงน้ํามันเชื้อเพล ิงโดย

ี่ย ใหกดปุมตั้งคาดานบนเปนเวลาหนึ่งวินาที

แนะนํา
ังจากรีเซ็ทการสิ้นเปลอืงน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย, 

_._” จะแสดงขึ้นจนกวาจะขับขี่รถจักรยานยนต

ไดระยะทาง 1 กม. (0.6 ไมล)

หภูมนิ้ํายาหลอเย็น

แสดงนี้จะแสดงอุณหภูมิน้ํายาหลอเย็นตั้งแต 40 °C 

 116 °C โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 °C

หากขอความ “HI” กะพริบ ใหหยุดรถ จากนั้นดับ

เครื่องยนตและปลอยใหเย็นลง (ดูหนา 6-38)

ขอแนะนํา
 เมื่ออุณหภูมิน้ํายาหลอเย็นต่ํากวา 40 °C, “Lo” 

จะแสดงขึ้น

 อุณหภูมิน้ํายาหลอเย็นจะแตกตางกันไปตาม

การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและภาระ

ของเครื่องยนต

อุณหภูมอิากาศ

จอแสดงนี้จะแสดงอุณหภูมิอากาศตั้งแต –9 °C ถงึ 

99 °C โดยเพิ่มขึน้ครั้งละ 1 °C อุณหภูมิที่แสดงอาจจะ

แตกตางจากอุณหภูมิโดยรอบที่แทจริง

ขอแ




นาฬ

นาฬ

อยูใน

กดป

การต

1.

จอแสดงอุณหภูมิน้ํายาหลอเย็น

1

1. จอแสดงอุณหภูมิอากาศ

1

1. น



อุปกรณและหนาที่ในการควบคุม

3

ข
เม

ส

เพ

. กดปุมตั้งคาดานลางเพื่อยืนยันระดับความ

สวางที่เลอืกและออกจากจอแสดงระดับความ

สวาง
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2. เปลี่ยนหนาจอไปเปนนาฬกิา

3. กดปุมตั้งคาดานลางและปุมตั้งคาดานบน

พรอมกนัเปนเวลาสองวินาที และตัวเลข

ชัว่โมงจะเริ่มกะพริบ

4. กดปุมตั้งคาดานบนเพื่อตั้งเวลาชัว่โมง

5. กดปุมตั้งคาดานลาง และตัวเลขนาทีจะเริ่ม

กะพริบ

6. กดปุมตั้งคาดานบนเพื่อตั้งเวลานาที

7. กดปุมตั้งคาดานลางเพื่อยืนยันการตั้งคาและ

เริ่มใชงานนาฬกิา

อแนะนํา
ื่อตั้งคาชั่วโมงและนาที ใหกดปุมตั้งคาด านบน

ั้นๆ เพื่อเพิ่มคาไปทีละหนึ่ง หรือกดปุมคางไวเพื่อ

ิ่มคาอยางตอเนือ่ง

ควบคุมความสวาง

ระดับความสวางของแผงชดุเรือนไมลมัลติฟงกช ัน

สามารถปรับการตั้งคาระดับความสวางไดหกระดับ

การปรับความสวาง

1. บดิกุญแจไปที่ “OFF”

2. กดปุมตั้งคาดานลางคางไว

3. บดิกุญแจไปที่ “ON” และกดปุมตั้งคาดานลาง

อยางตอเนื่องจนกระทั่งจอแสดงเปลี่ยนเปนจอ

แสดงระดับความสวาง

4. กดปุมตั้งคาดานบนเพื่อตั้งคาระดับความสวาง

5

1. จอแสดงระดับความสวาง

1



อุป

3

โห

โห

อิเล

“A

กด

สา

ขอ
กอ

ขอ

ขับ

โห

โห

หล

UAU1234M

ชแฮนด

 

1.

วิทชไฟขอทาง “ ”

วิทชไฟสูง/ต่ํ า “ / ”

วิทชไฟเลี้ยว “ / ”

วิทชแตร “ ”

วิทชระบบปองกันลอหมุนฟรี “TCS”

2

3
4

1 5
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UAU47636

มด D (โหมดขับขี่)

มด D คือระบบการเดินเครื่องยนตที่ควบคุมดวย

ก็ทรอนิกสซึ่งมีตัวเลอืกโหมด 3 โหมด: “STD”, 

” และ “B”

สวิทชโหมดขับขี่ “MODE” เพื่อสลบัระหวาง

มโหมดนี้ (ดูหนา 3-15)

แนะนํา
นใชโหมด D ตองแนใจวาทานเขาใจการทํางาน

งโหมดนี้ตลอดจนการทํางานของสวิทชโหมด

ขีแ่ลว

มด “STD”

มด “STD” เหมาะสําหรับสภาพการขับขี่ที่

ากหลาย

โหมดนี้ชวยใหผูขับขี่ไดเพลิดเพลนิกับการข ับขี่

ที่ราบรื่นและสนุกสนาน ตั้งแตชวงความเร็วต่ํา

จนถึงชวงความเร็วสูง

โหมด “A”

โหมด “A” จะใหการตอบสนองของเครื่องยนต

แบบสปอรตกวาในชวงความเร็วต่ําถงึปานกลาง

เมื่อเทียบกบัโหมด “STD”

โหมด “B”

โหมด “B” จะใหการตอบสนองที่คอนขางแมนยํา

นอยกวาเมื่อเทียบกับโหมด “STD” ในสถานการณ

การขับขีท่ี่ตองการการทํางานของคันเรงที่ตอบสนอง

ไวเปนพิเศษ

สวิท

ซาย

สวิทชโหมดขับขี่ “MODE”

1

1. ส

2. ส

3. ส

4. ส

5. ส



อุปกรณและหนาที่ในการควบคุม

3

ข

ส

เม

ข
เม

จะ

ส

ป

“

ดูหนา 3-17 สําหรับคําอธิบายเกี่ยวกับระบบ

ปองกันลอหมุนฟรีและการตั้งคา TCS

UAU54212

ช Stop/Run/Start “ / / ”

ารสตารทเครื่องยนตดวยสตารทเตอร ใหปรับ

ชนี้ไปที่ “ ” จากนั้นกดสวิทชลงไปทาง “ ” 

นา 5-1 สําหรับคําแนะนําในการสตารทกอน

รทเครื่องยนต

สวิทชนี้ไปที่ “ ” เพื่อดับเครื่องยนตในกรณี

ฉินเชน เมื่อรถจกัรยานยนตคว่ําหรือเมื่อสาย

เรงติด

UAU12735

ชไฟฉุกเฉนิ “ ” 

กุญแจอยูที่ตําแหนง “ON” หรือ “ ” ใชสวิทชนี้

เปดไฟฉุกเฉิน (กะพริบไฟเลีย้วทั้งหมดพรอมกัน)

ุกเฉินจะใชในกรณีฉุกเฉินหรือเพื่อเตือนผู ขับขี่

อื่นๆ เมื่อคุณจอดรถในสถานที่ซึ่งอาจมีอันตราย

การจราจร

1.

2.

3.
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วา 

UAU12352

วิทชไฟขอทาง “ ”

ื่อตองการกระพริบไฟหนา ใหกดที่สวิทชนี้

อแนะนํา
ื่อตั้งสวิทชไฟสงู/ต่ําเปน “ ” สวิทชไฟขอทาง

ไมมีผล

UAU12401

วิทชไฟสูง/ต่ํ า“ / ” 

รับสวิทชนี้ไปที่ “ ” สําหรับเปดไฟสูง และที่

” สําหรับเปดไฟต่ํา

UAU12461

สวิทชไฟเลี้ยว “ / ”

เมื่อตองการใหสัญญาณไฟเลี้ยวขวา ดันสวิทชนี้

ไปที่ “ ” เมื่อตองการใหสัญญาณไฟเลีย้วซาย ดัน

สวิทชนี้ไปที่ “ ” เมื่อปลอยสวิทช สวิทชจะกล ับ

มาอยูที่ตําแหนงตรงกลาง เมื่อตองการยกเลกิไฟเลีย้ว 

ใหกดสวิทชลงหลังจากกลบัมาอยูที่ตําแหนงตรง

กลาง

UAU12501

สวิทชแตร “ ” 

กดสวิทชนี้เมื่อตองการใชสัญญาณแตร

UAU73391

สวิทชระบบปองกันลอหมุนฟรี “TCS”

เมื่อปลอกคันเรงอยูในตําแหนงปกติ ดันสวิทชน ี้ลง

เพื่อเปลี่ยนจาก TCS “1” เปน “2”  ดนัขึ้นเพื่อเปลีย่น

จาก TCS “2” เปน “1”

เมื่อรถหยุด ดันสวิทชนี้ขึ้นเปนเวลาสองวินาท ีเพื่อปด

ระบบ ดันลงเพื่อเปดระบบ

ขอแนะนํา
 การตั้งคา TCS ปจจบุันจะแสดงขึ้นในจอแสดง 

TCS (หนา 3-8)



สวิท

ในก

สวิท

ดูห

สตา

ปรับ

ฉุกเ

คัน

สวิท

เมื่อ

เพื่อ

ไฟฉ

คน

จาก

สวิทช Stop/Run/Start “ / / ”

สวิทชโหมดขับขี่ “MODE”

สวิทชไฟฉกุเฉิน “ ”

1

2
3



อุป

3

ขอ
หา

ทํา

สว

หา

เคล

เมื่อ

เพื่อ

A 

ขอ




UAU12874

ปลี่ยนเกียร

ลี่ยนเกยีรติดตั้งอยูทางดานซายของรถ

ยานยนต การเปลี่ยนเปนเกยีรที่สูงขึ้น ใหเลือ่น

ลี่ยนเกยีรขึ้น การเปลีย่นเปนเกียรที่ต่ําลง ให

คันเปลีย่นเกียรลง (ดูหนา 5-2)

ันเปลี่ยนเกียร

1
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ควรระวัง
UCA10062

มใชไฟฉกุเฉินเปนเวลานานเมื่อเครือ่งยนตไมได

งาน มิฉะนั้นแบตเตอรี่อาจจะหมดได

UAU73321

ิทชโหมดขบัขี่ “MODE”

คําเตอืน
UWA18440

มเปลี่ยนโหมดขบัขี่ขณะทีร่ถจักรยานยนตกําล ัง

ื่อนที่

ปลอกคันเรงอยูที่ตําแหนงปกติ ใหกดสวิทชนี้

เปลี่ยนโหมดขบัขี่ (หนา 3-13) ตามลําดับตอไปน ี้:

 B  STD  A

แนะนํา
โหมดขับขีป่จจบุันจะแสดงขึ้นในจอแสดง

โหมดขับขี ่(หนา 3-8)

โหมดขับขีป่จจบุันจะถกูบันทึกเมื่อดับเครื่อง

รถจกัรยานยนต

UAU12822

คันคลัทช

คนัคลัทชติดตั้งอยูที่ดานซายของแฮนดบังค ับ ในการ

ใชงานคลัทช ใหบีบคันคลทัชเขากบัปลอกแฮนด

บังคับ การเลิกใชงานคลัทช ใหปลอยคันคลทัช ควร

บีบคนัคลัทชอยางรวดเร็วและปลอยอยางชาๆ เพ ื่อให

คลัทชทํางานไดอยางราบรื่น

คนัคลัทชนี้ติดตั้งสวิทชคลัทช ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ

ระบบการตัดวงจรการสตารท (ดูหนา 3-27)

คันเ

คนัเป

จกัร

คนัเป

เลื่อน

1. คันคลัทช

1

1. ค
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3

ค

คัน

ใน

คัน

คัน

ห

ป

เล

ห

ห

UAU63040

บเบรคปองกันลอล็อค ABS

S (Anti-lock Brake System - ระบบเบรคปองกนั

อ็ค) ของยามาฮาเปนระบบควบคุมดวย

็กทรอนิกสแบบคู โดยจะทํางานกับเบรคหนา

เบรคหลังแยกกันอยางอิสระ

านเบรคที่มี ABS เชนเดียวกบัการใชงาน

คธรรมดา หาก ABS ถูกกระตุนการทํางาน อาจ

ถงึจงัหวะที่คนัเบรคหนาหรือคันเบรคหลงั ใน

นการณเชนนี้ ใหใชเบรคอยางตอเนื่องและปลอย

ABS ทํางาน หาม “ปม” เบรค เพราะจะทําให

สิทธิภาพในการเบรคลดลง

คําเตอืน
UWA16051

าระยะหางจากรถที่วิ่งอยูดานหนาอยาง

งพอเพื่อใหสอดคลองกับความเร็วในการขบัข ี่

อ แมวาจะมีระบบเบรค ABS ก็ตาม

ABS จะทํางานไดดีที่สุดเมื่อมีระยะเบรคที่ยาว

ในบางสภาพถนน เชน ขรุขระหรือโรยหิน 

ระยะในการเบรคสําหรับ ABS 

อาจมากกวาเบรคธรรมดา

S จะถูกตรวจสอบโดย ECU ซึ่งจะทําใหระบบ

มาเปนการเบรคแบบธรรมดาหากมีการทํางาน

กติเกดิขึ้น

1.

2.

3.

4.
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UAU26826

ันเบรคหนา

เบรคหนาติดตั้งอยูที่ดานขวาของแฮนดบังคับ 

การใชเบรคหนา ใหบีบคนัเบรคเขากับปลอก

เรง

เบรคหนามีการติดตั้งปุมปรับตั้งตําแหนงค ันเบรค

นาไว ในการปรับระยะหางระหวางคันเบรคหนาก ับ

ลอกคนัเรง ใหดึงคันเบรคหนาออกจากปลอกคันเร ง

ก็นอยและหมุนปุมปรับตั้ง ตรวจสอบใหแนใจว า

มายเลขการตั้งคาบนปุมปรับตั้งอยูตรงกบัเครื่อง

มายจบัคูบนคันเบรคหนา

UAU12944

คันเบรคหลัง

คันเบรคหลังติดตั้งอยูทางดานขวาของรถ

จักรยานยนต ในการเบรคลอหลัง ใหเหยียบคัน

เบรคหลงั

ระบ

AB

ลอล

อิเล

และ

ใชง

เบร

รูสึก

สถา

ให 

ประ

รักษ

เพีย

เสม





AB

กลบั

ผิดป

คันเบรคหนา

ระยะหางระหวางคันเบรคหนากับปลอกคันเรง

ปุมปรับตั้งตําแหนงคันเบรคหนา

เครื่องหมายการปรับตั้ง “ ”

5

4

3 2
1

1

2
43

1. คันเบรคหลัง

1



อุป

3

ขอ




ขอ
ระ

เซ็น

ขอ

UAU74351

บปองกันลอหมุนฟรี

บปองกันลอหมุนฟรี (TCS) จะชวยรักษาแรงฉุด

มื่อเรงความเร็วบนพื้นผิวที่ลืน่ เชน ถนนที่ไมได

ยางหรือถนนเปยก หากเซ็นเซอรตรวจพบวา

ลังเริ่มเกดิการลืน่ไถล (การหมุนที่ไมสามารถ

คุมได) ระบบปองกันลอหมุนฟรีจะใหความ

เหลือโดยการควบคุมกําลงัเครื่องยนตตามความ

นจนกวาจะมีแรงฉุดลากกลบัคืนมา

คําเตอืน
UWA15433

บปองกันลอหมนุฟรีไมสามารถทดแทนการ

ี่อยางเหมาะสมตอสภาวะตางๆ ได ระบบปองกัน

มุนฟรีไมสามารถปองกันการสูญเสียแรงฉุดลาก

จากความเร็วทีม่ากเกินไปเมื่อหักรถเขาโคง เมือ่

วามเร็วมากเกินไปขณะอยูในมุมที่เอียงมาก หรือ

เบรค และไมสามารถปองกันการลื่นไถลของ

นาได เชนเดียวกับยานพาหนะทั่วไป การขับขี่

ื้นผิวทีอ่าจเกิดการลื่นไถลควรใชความระมัด

และพยายามหลีกเลี่ยงพื้นผิวทีล่ื่น
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แนะนํา
ระบบ ABS จะทําการทดสอบวิเคราะหปญหา

ดวยตัวเองในแตละครั้งที่รถออกตัวเปนครั้ง

แรกหลังจากบิดกญุแจไปที่ “ON” และรถวิ่งที่

ความเร็ว 10 กม./ชม. (6 ไมล/ชม.) ขึ้นไป ใน

ระหวางการทดสอบนี้ จะไดยินเสียงการทํางาน

จากชดุควบคุมไฮดรอลิก และเมื่อใชงานคนั

เบรคหนาหรือคันเบรคหลังแมเพียงเลก็นอย 

จะรูสึกถึงการสั่นสะเทือนที่คันเบรคหนาและ

คันเบรคหลัง แตไมไดแสดงถึงการทํางาน

ผิดปกติแตอยางใด

ระบบ ABS นี้มีโหมดทดสอบที่ชวยใหเจาของ

รถไดลองสัมผัสถงึจังหวะที่คันเบรคหนาหรือ

คันเบรคหลังเมื่อระบบ ABS ทํางาน อยางไร

ก็ตาม จําเปนตองใชเครื่องมือพิเศษ ดังนั้นโปรด

ติดตอผูจําหนายยามาฮาของทาน

ควรระวัง
UCA20100

มดัระวังอยาทําใหเซ็นเซอรลอหรือโรเตอร

เซอรลอเสียหาย มฉิะนั้นจะทําใหสมรรถนะ

งระบบ ABS ไมสมบูรณ

ระบ

ระบ

ลากเ

ลาด

ลอห

ควบ

ชวย

จําเป

ระบ

ขบัข

ลอห

เนื่อง

เรงค

ขณะ

ลอห

บนพ

ระวงั

1. เซ็นเซอรลอหนา

2. โรเตอรเซ็นเซอรลอหนา

1. เซ็นเซอรลอหลัง

2. โรเตอรเซ็นเซอรลอหลงั

1 2

1

2
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3

ไฟ

ห

เล

ระ

ใน

ห

ไฟ

จอ

ป

T

TC

T

TC

ฟ

T

TC

ฟ

ม

ลอหนาหรือลอหลังไมสัมผัสกบัพื้นขณะขับขี่

ตรวจพบวาลอหลังหมุนมากเกนิไปขณะขบัขี่

ลอใดลอหนึ่งหมุนเมื่อกญุแจอยูที่ “ON” (เชน 

เมื่อทําการบํารุงรักษาอยู)

ระบบปองกนัลอหมุนฟรีไมทํางาน ทั้งไฟแสดง

” และไฟเตือน “ ” จะสวางขึ้น

เกดิกรณีเชนนี้ ใหลองทําการรีเซ็ทระบบดัง

ปนี้

. หยุดรถและบิดกุญแจไปที่ “OFF”

. รอสองสามวินาทีแลวบิดกญุแจกลับไปที่ “ON”

. ไฟแสดง “ ” ควรดับลงและระบบปองกันลอ

หมุนฟรีจะทํางาน

นะนํา
ไฟแสดง “ ” ยังคงสวางอยูหลงัจากรีเซ็ทแลว 

กัรยานยนตอาจยังขับขี่ตอไปได อยางไรกต็าม 

นํารถไปใหผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบโดยเร็ว

ุด

. ใหผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบรถจักรยานยนต

และปดไฟเตือน “ ”
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แสดง “ ” จะกะพริบเมื่อระบบปองกนัลอ

มุนฟรีทํางาน ทานอาจสังเกตไดถึงการเปลี่ยนแปลง

ก็นอยในเสียงเครื่องยนตและทอไอเสียเมื่อใชงาน

บบ

สภาวะบางอยาง ระบบปองกนัลอหมุนฟรีอาจ

ยุดทํางานโดยอัตโนมัติ หากเกดิเหตุเชนนี้ขึ้น 

แสดง “ ” และไฟเตือน “ ” จะสวางขึ้น

แสดง TCS (หนา 3-8) จะแสดงการตั้งคา TCS 

จจบุัน มีการตั้งคาสามแบบ

CS “OFF”

S “OFF” ปดระบบปองกันลอหมุนฟรี

CS “1”

S “1” จะลดการทํางานของระบบปองกันลอหมุน

รีใหเหลอืนอยที่สุด

CS “2”

S “2” จะเพิ่มการทํางานของระบบปองกันลอหมุน

รีใหมากที่สุด; ควบคุมการหมุนลอไดอยางมั่นคง

ากที่สุด

ขอแนะนํา
 ใชสวิทชปองกันลอหมุนฟรี (หนา 3-14) เพื่อ

เปลี่ยนการตั้งคา TCS

 สามารถเปดหรือปดระบบปองกนัลอหมุนฟรี

ไดเฉพาะเมื่อรถหยุดเทานั้น

 เมื่อบิดกญุแจไปที่ “ON” ระบบปองกนัลอ

หมุนฟรีจะเปดและตั้งคาเปน TCS “1” หรือ 

“2” (อันใดก็ตามที่ถกูเลือกครั้งลาสุด)

 ปดระบบปองกันลอหมุนฟรีเพื่อชวยใหลอหลัง

เปนอิสระหากรถจกัรยานยนตติดหลมโคลน 

ทราย หรือพื้นที่ออนนุมอื่นๆ

ขอควรระวัง
UCA16801

ใชยางรถที่กําหนดเทานั้น (ดูหนา 6-15) การใชยางรถ

ที่มขีนาดแตกตางกันจะทําใหระบบปองกันลอหมุน

ฟรไีมสามารถควบคุมการหมนุของลอไดอยางถูกต อง

การรีเซ็ทระบบปองกันลอหมนุฟรี

ระบบปองกนัลอหมุนฟรีจะปดการทํางานโดย

อัตโนมัติเมื่อ:







หาก

“

หาก

ตอไ

1

2

3

ขอแ
หาก

รถจ

ควร

ที่ส

4



อุป

3

ฝา

กา

เปด

กญุ

1/4

ถงั

กา

ใน

น้ํา

ดึง

UAU13222

ันเชื้อเพลิง

จใหแนใจวามีน้ํามันเชือ้เพลงิในถังเพียงพอ

คําเตอืน
UWA10882

นัเบนซินและไอน้ํามนัเบนซินเปนสารไวไฟสูง 

ฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการ

พลิงไหมและการระเบิด และเพื่อลดความเสี่ยง

ารไดรบับาดเจ็บขณะเติมน้ํามนัเชื้อเพลิง

กอนเติมน้ํามันเชือ้เพลิง ใหดับเครื่องยนตและ

ตองแนใจวาไมมีผูใดนั่งอยูบนรถจักรยานยนต 

หามเติมน้ํามันเชื้อเพลิงขณะสูบบุหรี่ หรือ

ขณะที่อยูใกลกับประกายไฟ เปลวไฟ หรือ

แหลงจุดระเบิดตางๆ เชน ไฟแสดงการทํางาน

ของเครื่องทําน้ํารอนและเครื่องอบผา

อยาเติมน้ํามันเชื้อเพลิงจนลนถัง ในการเติม

น้ํามันเชื้อเพลิง ตองแนใจวาไดใสหัวจาย

น้ํามันเชื้อเพลิงเขาไปในชองเติมของถงัน้ํามัน

เชือ้เพลงิ หยุดเติมเมื่อระดับน้ํามันเชื้อเพลิง

ถงึปลายทอเติมน้ํามัน เนื่องจากน้ํามันเชือ้เพล ิง

จะขยายตัวเมื่อรอนขึ้น ความรอนจาก

เครื่องยนตหรือแสงอาทิตยจงึอาจทําใหน้ํามัน

เชือ้เพลงิไหลลนออกมาจากถังได

1.

2.
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UAU13076

ปดถังน้ํามันเชื้อเพลิง

รเปดฝาปดถังน้ํามนัเชื้อเพลิง

ฝาครอบตัวลอ็คฝาปดถังน้ํามันเชื้อเพลิง เส ียบ

แจเขาไปในตัวล็อค แลวบิดตามเข็มนาฬิกา 

 รอบ ตัวลอ็คจะถกูปลด และสามารถเปดฝาปด

น้ํามันเชือ้เพลงิได

รปดฝาปดถังน้ํามนัเชื้อเพลิง

ขณะที่กุญแจยังเสียบอยูในตัวลอ็ค ใหกดฝาปดถัง

มันเชือ้เพลงิลง บิดกุญแจทวนเข็มนาฬกิา 1/4 รอบ 

กุญแจออก จากนั้นปดฝาครอบตัวลอ็ค

ขอแนะนํา
ฝาปดถังน้ํามันเชื้อเพลิงจะไมสามารถปดไดหาก

กญุแจไมอยูในตัวลอ็ค นอกจากนี้ กญุแจจะไม

สามารถดึงออกไดหากไมปดและล็อคฝาปดให

ถกูตอง

คําเตอืน
UWA11092

หลังจากเตมิน้ํามันเชื้อเพลิง ตรวจสอบใหแนใจว า

ไดปดฝาปดถงัน้ํามันเชื้อเพลิงแนนสนิท น้ํามัน

เชื้อเพลิงที่รั่วออกมาอาจทําใหเกิดเพลิงไหมได

น้ําม

ตรว

น้ําม

ใหป

เกิดเ

ในก

1.

2.

ปลดล็อค

ฝาครอบตัวลอ็คฝาปดถงัน้ํามันเชื้อเพลิง

2

1
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3

น

ห

ป

ห

นะนํา
สัญลกัษณนี้แสดงถึงน้ํามันเชื้อเพลิงที่แนะนํา

สําหรับรถจักรยานยนตคันนี้ซึ่งกําหนดโดย

ขอบังคับของยุโรป (EN228)

ตรวจสอบวาหวัจายน้ํามันเบนซินมีตัวระบุ

เดียวกนันี้เมื่อเติมน้ํามันเชือ้เพลงิ

ื่องยนตยามาฮาของทานถกูออกแบบมาสําหรับ

ันเบนซินไรสารตะกั่วพิเศษที่มีคาออกเทน 

N 95 ขึ้นไป หากเครื่องน็อค (หรือมีเสียงดัง) 

ปลี่ยนไปใชน้ํามันเบนซินยี่หออื่น การใชน้ํามัน

เพลงิไรสารตะกั่วจะชวยยืดอายุการใชงานของ

ทียนและลดคาใชจายในการบํารุงรักษา

1.

2.

E10
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3. เช็ดน้ํามันเชื้อเพลิงที่หกทันที ขอควรระวัง: 
เช็ดน้ํามนัเชื้อเพลิงทีห่กทนัทีดวยผานุมที่

สะอาดและแหง เนื่องจากน้ํามนัเชื้อเพลิง

อาจทําความเสียหายใหกับพื้นผิวที่เคลือบสี

หรือชิ้นสวนพลาสติก [UCA10072]

4. ดูใหแนใจวาไดปดฝาปดถังน้ํามันเชื้อเพลิง

แนนดีแลว

คําเตอืน
UWA15152

้ํามนัเบนซินเปนสารมพีิษและสามารถทําใหบาดเจ ็บ

รือเสียชีวิตได ตองใชดวยความระมดัระวัง ห ามใช

ากดูดน้ํามนัเบนซิน หากกลืนน้ํามนัเบนซินเขาไป 

รือสูดไอน้ํามันเบนซินเขาไป หรือน้ํามันเบนซิน

เขาตา ใหรีบพบแพทยทนัที หากน้ํามนัเบนซิน

สัมผัสผิวหนงั ใหลางดวยสบูและน้ํา หากน้ํามัน

เบนซินเลอะเสื้อผา ใหเปลี่ยนเสื้อผาทันที

UAU75300

ขอควรระวัง
UCA11401

ใชเฉพาะน้ํามนัเบนซินไรสารตะกั่วเทานั้น การใช

น้ํามนัเบนซนิที่มีสารตะกั่วจะทําใหชิ้นสวนภายใน

ของเครื่องยนต เชน วาลวและแหวนลูกสูบ รวมทั้ง

ระบบไอเสียเกิดความเสียหายไดเปนอยางมาก

ขอแ




เคร

น้ําม

RO

ใหเ

เชือ้

หัวเ

ทอเติมของถังน้ํามันเชื้อเพลิง

ระดับน้ํามันเชื้อเพลงิสงูสดุ

21

น้ํามนัเชื้อเพลิงที่แนะนํา:

น้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วพิเศษ 

(น้ํามันแกสโซฮอล 95 [E10])

ความจุถังน้ํามันเชื้อเพลิง:

14 ลิตร (3.7 US gal, 3.1 Imp.gal)

ปริมาณการสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง:

2.6 ลิตร (0.69 US gal, 0.57 Imp.gal)



อุป

3

แก

แก

แล

ที่ม

ไม

โซ

เกดิ

ปญ

UAU13434

บบําบัดไอเสีย

ักรยานยนตรุนนี้มีระบบบําบัดไอเสีย (catalytic 

erter) ในระบบไอเสียของรถ

คําเตอืน
UWA10863

บไอเสียจะมคีวามรอนหลังจากทํางาน เพื่อ

กันอันตรายจากไฟไหมหรือการลวกผิวหนัง:

หามจอดรถจักรยานยนตใกลกับบริเวณที่อาจ

เกิดอันตรายจากไฟไหม เชน หญาหรือวัสดุ

อื่นๆ ทีต่ิดไฟงาย

จอดรถจักรยานยนตในที่ที่ไมมีเด็กหรือคนเดิน

พลุกพลาน เพื่อไมใหไดรบัอันตรายจากการ

สัมผัสกับระบบไอเสียที่มคีวามรอน

ตองแนใจวาระบบไอเสยีเย็นลงแลวกอนทํา

การซอมบํารุง

อยาปลอยใหเครื่องยนตเดินเบานานเกินกวา

สองสามนาที การปลอยใหเครื่องยนตเดินเบา

เปนเวลานานจะทําใหเครื่องยนตรอน
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สโซฮอล

สโซฮอลมี 2 ชนิด: แกสโซฮอลชนิดที่มีเอทานอล

ะแกสโซฮอลชนิดที่มีเมทานอล แกสโซฮอลชนิด

ีเอทานอลสามารถใชไดหากมีปริมาณเอทานอล

เกิน 10% (E10) ยามาฮาไมแนะนําใหใชแกส

ฮอลชนิดที่มีเมทานอล เนื่องจากสามารถทําให

ความเสียหายแกระบบน้ํามันเชือ้เพลงิหรือเกดิ

หาเกีย่วกับสมรรถนะของรถได

UAU51195

ทอระบายอากาศและทอน้ํามันลนของถัง

น้ํามันเชื้อเพลิง

กอนใชงานรถจักรยานยนต ใหปฏิบัติดังนี้:

 ตรวจสอบการเชือ่มตอทอยางแตละจุด

 ตรวจสอบความเสียหายของแตละทอ เปลีย่น

ตามความจําเปน

 ตรวจสอบวาปลายของทอยางแตละทอไม

อุดตัน ทําความสะอาดตามความจําเปน

 ตรวจสอบวาแตละทอถกูจดัวางผานแคลมป

ระบ

รถจ

conv

ระบ

ปอง









1. ทอน้ํามันลนของถังน้ํามันเชื้อเพลิง

2. ทอระบายอากาศของกลองดักไอน้ํามัน

3. แคลมป

1

3

2
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3

ข
ใช

น

ไอ

. กดดานหลังของเบาะนั่งลงเพื่อลอ็คเขาที่

. ดึงกญุแจออก

นะนํา
จสอบใหแนใจวาเบาะรถปดสนิทกอนขับขี่

กัรยานยนต

ขี้ยวล็อค

ี่ยึดเบาะนั่ง

1 1

2
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อควรระวัง
UCA10702

เฉพาะน้ํามนัเบนซินไรสารตะกั่วเทานั้น การใช

้ํามนัเบนซินทีม่ีสารตะกั่วจะทําใหระบบบําบัด

เสียเสียหายจนไมสามารถซอมได

UAU57991

เบาะนั่ง

การถอดเบาะนั่ง

1. เปดฝาครอบล็อคเบาะนั่ง เสียบกญุแจเขาไปใน

ลอ็คเบาะนั่ง จากนั้นบิดกญุแจทวนเขม็นาฬกิา

2. ในขณะที่กุญแจอยูในตําแหนงนั้น ใหยก

ดานหลงัของเบาะนั่งขึ้นแลวดึงเบาะนั่งออก

การใสเบาะนั่ง

1. สอดเขีย้วล็อคเขาไปในที่ยึดเบาะนั่งดังภาพ

2

3

ขอแ
ตรว

รถจ

1. ล็อคเบาะนั่ง

2. ฝาครอบล็อคเบาะนั่ง

3. ปลดลอ็ค

1

3

2

1. เ

2. ท

2



อุป

3

กล

กล

เมื่อ

อเน

ไว

ระ





ั้งคาสปริงโชคจะกําหนดโดยการวัดระยะหาง A 

ที่แสดงในภาพ ระยะหาง A ยิ่งสั้น สปริงโชคจะ

ูง; ระยะหาง A ยิ่งยาว สปริงโชคจะยิ่งต่ํา

1.

บลทปรับตั้งสปริงโชค

ะยะหาง A

11

) (b) (a) (b)

1
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UAU58200

องอเนกประสงค

องอเนกประสงคติดตั้งอยูใตเบาะนั่ง (ดูหน า 3-22)

จดัเก็บเอกสารหรือสิ่งของอื่นๆ ไวในกลอง

กประสงค ตองแนใจวาไดหอหุมดวยถุงพลาสติก

เพื่อไมใหเปยก ในการลางรถจกัรยานยนต ให

มัดระวังไมใหน้ําเขาไปในกลองอเนกประสงค

คําเตอืน
UWA10962

กลองอเนกประสงคสามารถรับน้ําหนักได 

3 กก. (7 ปอนด)

หามบรรทุกน้ําหนักบนตัวรถจักรยานยนต

เกิน 170 กก. (375 ปอนด)

UAU62452

การปรับตั้งโชคอัพหนา

คําเตอืน
UWA14671

ปรับสปรงิโชคของแกนโชคอัพหนาทั้งคูใหเทากัน

เสมอ มิฉะนั้นอาจทําใหประสิทธิภาพในการบังคับ

ลดลงและสูญเสียการทรงตัว

แกนโชคอัพหนาแตละแกนจะมีโบลทปรับตั้งสปริง

โชคอยู แกนโชคอัพหนาดานขวาติดตั้งสกรูปรับตั้ง

แรงหนวงในการคืนตัวของกระบอกโชค

ขอควรระวัง
UCA10102

เพื่อปองกันกลไกชํารุดเสียหาย อยาพยายามหมุน

เกินกวาการตัง้คาสูงสุดหรือต่ําสุด

สปริงโชค

ในการเพิ่มแรงสปริงโชคซึ่งจะทําใหระบบกัน

สะเทือนแข็งขึน้ ใหหมุนโบลทปรับตั้งบนแกน

โชคอัพหนาแตละแกนไปในทิศทาง (a) ในการลด

แรงสปริงโชคซึ่งจะทําใหระบบกันสะเทือนนุมลง 

ใหหมุนโบลทปรับตั้งบนแกนโชคอัพหนาแตละแกน

ไปในทิศทาง (b)

การต

ตาม

ยิ่งส

กลองอเนกประสงค

1

1. โ

1. ร

(a
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UAU57942

ปรับตั้งชุดโชคอัพหลัง

ชคอัพหลังนี้ติดตั้งแหวนปรับตั้งสปริงโช คและ

ูปรับตั้งแรงหนวงในการคืนตัวของกระบอกโชค

ควรระวัง
UCA10102

ปองกันกลไกชํารุดเสียหาย อยาพยายามหมนุ

กวาการตั้งคาสูงสุดหรือต่ําสุด

ริงโชค

ารเพิ่มแรงสปริงโชคซึ่งจะทําใหระบบกนั

ทือนแขง็ขึ้น ใหหมุนแหวนปรับตั้งไปในทิศทาง 

ในการลดแรงสปริงโชคซึ่งจะทําใหระบบกนั

ทือนนุมลง ใหหมุนแหวนปรับตั้งไปในทิศทาง 

1.
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งหนวงในการคืนตวัของกระบอกโชค
งหนวงในการคืนตัวของกระบอกโชคจะปรับตั้ง
นแกนโชคอัพหนาดานขวาเทานั้น
การเพิ่มแรงหนวงในการคืนตัวของกระบอกโชค 
ึ่งจะทําใหการหนวงการคนืตัวของกระบอกโชค
็งขึ้น ใหหมุนสกรูปรับตั้งไปในทิศทาง (a) ในการ
แรงหนวงในการคืนตัวของกระบอกโชค ซึ่งจะ
ําใหการหนวงการคืนตัวของกระบอกโชคนุมลง 
หมุนสกรูปรับตั้งไปในทิศทาง (b)

ขอแนะนํา
 ในการปรับการตั้งคาแรงหนวงของกระบอก

โชค ใหหมุนตัวปรับตั้งในทิศทาง (a) จนหยุด 

จากนั้นนับจํานวนการหมุนหรือคลิกในทิศทาง 

(b)

 แมวาตัวปรับตั้งแรงหนวงอาจหมุนหรือคลิก

เกินกวาคาต่ําสุดที่ระบุไว แตการปรับตั้ง

ดงักลาวกจ็ะไมเกดิผลและอาจทําใหระบบ

กนัสะเทือนเสียหาย

 เมื่อหมุนตัวปรับตั้งแรงหนวงในทิศทาง (a) 

ตําแหนง 0 คลกิและตําแหนง 1 คลกิอาจ

เหมือนกัน

การ

ชุดโ

สกร

ขอ
เพื่อ

เกิน

สป

ในก

สะเ

(a) 

สะเ

(b)

การตั้งคาสปริงโชค:

ต่ําสุด (นุม):

ระยะหาง A = 19.0 มม. (0.75 นิ้ว)

มาตรฐาน:

ระยะหาง A = 16.0 มม. (0.63 นิ้ว)

สูงสุด (แข็ง):

ระยะหาง A = 4.0 มม. (0.16 นิ้ว)

สกรูปรับตั้งแรงหนวงในการคืนตัวของกระบอกโชค

1(a) (b)

การตั้งคาการคืนตัวของกระบอกโชค:

ต่ําสุด (นุม):

12 คลิกในทิศทาง (b)

มาตรฐาน:

7 คลิกในทิศทาง (b)

สูงสุด (แข็ง):

1 คลิกในทิศทาง (b)



อุป

3





นะนํา
ในการปรับการตั้งคาแรงหนวงของกระบอก

โชค ใหหมุนตัวปรับตั้งในทิศทาง (a) จนหยุด 

จากนั้นนับจํานวนการหมุนหรือคลกิในทิศทาง 

(b)

แมวาตัวปรับตั้งแรงหนวงอาจหมุนหรือคลกิ

เกนิกวาคาต่ําสุดที่ระบุไว แตการปรับตั้ง

ดังกลาวก็จะไมเกิดผลและอาจทําใหระบบ

กันสะเทือนเสียหาย

คําเตอืน
UWA10222

คอัพหลังนี้มีแกสไนโตรเจนแรงดันสูง อานและ

วามเขาใจขอมูลตอไปนี้กอนการทํางานกับชุด

ัพหลัง

หามกระทุงหรือพยายามเปดชุดกระบอกสูบ

หามนําชุดโชคอัพหลังไปใกลเปลวไฟหรือ

แหลงกําเนิดความรอนสูง เพราะอาจทําใหเกิด

ระเบิดเนื่องจากมีแรงดันแกสสูงเกินไป

1.

2.

3.

4.
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จัดแนวรองบากที่เหมาะสมในแหวนปรับตั้ง

ใหตรงกับตัวแสดงตําแหนงบนโชคอัพหลัง

ใชประแจขันชนิดพิเศษและดามประแจในชดุ

เครื่องมือเพื่อทําการปรับนี้

แรงหนวงในการคืนตัวของกระบอกโชค

ในการเพิ่มแรงหนวงในการคืนตัวของกระบอกโชค 

ซึ่งจะทําใหการหนวงการคืนตัวของกระบอกโชค

แข็งขึน้ ใหหมุนสกรูปรับตั้งไปในทิศทาง (a) ในการ

ลดแรงหนวงในการคืนตัวของกระบอกโชค ซึ่งจะ

ทําใหการหนวงการคืนตัวของกระบอกโชคนุมลง 

ใหหมุนสกรูปรับตั้งไปในทิศทาง (b)

ขอแ




ชุดโช

ทําค

โชคอ





แหวนปรับตั้งสปริงโชค

ประแจขันชนิดพิเศษ

ดามประแจ

ตัวแสดงตําแหนง

การตั้งคาสปริงโชค:

ต่ําสุด (นุม):

1

มาตรฐาน:

4

สูงสุด (แข็ง):

7

7 6 5 4 3 2 1

1

(b)

(a)

4

23

1. สกรูปรับตั้งแรงหนวงในการคืนตัวของกระบอกโชค

การตั้งคาการคืนตัวของกระบอกโชค:

ต่ําสุด (นุม):

3 รอบในทิศทาง (b)

มาตรฐาน:

1.5 รอบในทิศทาง (b)

สูงสุด (แข็ง):

0 รอบในทิศทาง (b)

1 (a)(b)
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UAU70641

ตอเสริมกระแสไฟตรง

กัรยานยนตรุนนี้ติดตั้งขั้วตอเสริมกระแสไฟตรง 

ษาผูจําหนายยามาฮากอนติดตั้งอุปกรณเสริมใดๆ
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 หามทําใหกระบอกสูบบิดเบี้ยวเสียรูปทรงหรอื

เสียหาย ความเสียหายของกระบอกสูบจะทําให

ประสิทธิภาพในการหนวงลดลง

 หามกําจัดชุดโชคอัพหลังที่เสียหายหรือเสื่อม

สภาพดวยตนเอง ใหนําชุดโชคอัพหลังไปให

ผูจําหนายยามาฮาเพื่อดําเนินการตอไป

UAU15152

ตะขอสายรัดสัมภาระ

มีตะขอสายรัดสัมภาระอยูบนที่พักเทาของผูโดยสาร

แตละขาง

ขั้ว

รถจ

ปรึก

1. ตะขอสายรัดสมัภาระ

1



อุป

3

ขา

ขา

ขึ้น

ขอ
สว

ขอ

จดุ

คํา

หา

หร

ถูก

อา

กา

ยา

ยก

ตร

ยา
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UAU15306

ตั้งขาง

ตั้งขางอยูทางดานซายของโครงรถ ยกขาตั้งข าง

หรือเหยียบลงดวยเทาขณะจบัตัวรถใหตั้งตรง

แนะนํา
ิทชขาตั้งขางแบบติดตั้งมากบัรถเปนสวนหน ึ่ง

งระบบการตัดวงจรการสตารท ซึ่งจะตัดการ

ระเบิดในบางสถานการณ (ดูหัวขอถดัไปสําหรับ

อธิบายเกี่ยวกับระบบการตัดวงจรการสตารท)

คําเตอืน
UWA10242

มขบัขี่รถจักรยานยนตโดยไมไดยกขาตั้งขางขึ้น 

ือหากขาตั้งขางฝดและไมสามารถเก็บขึน้ไดอยาง

ตอง (หรือเลื่อนหลนลงได) มฉิะนั้นขาตัง้ขาง

จสัมผัสพื้นและรบกวนสมาธิของผูขับขี่ ทําใหเสีย

รควบคุมได ระบบการตัดวงจรการสตารทของ

มาฮาออกแบบขึน้เพื่อชวยเตอืนใหผูขับขี่ไมลืม

ขาตั้งขางขึ้นกอนจะเริ่มออกรถ ดังนั้น ควร

วจสอบระบบนี้เปนประจําและใหผูจําหนาย

มาฮาทําการซอมบํารุงหากระบบทํางานไมถูกตอง

UAU44895

ระบบการตัดวงจรการสตารท

ระบบนี้ชวยปองกนัการสตารทเมื่อเขาเกียรโดยที่

ไมกําคันคลทัชและยกขาตั้งขางขึ้น และจะหยุดการ

ทํางานของเครื่องยนตหากขาตั้งขางลดต่ําลงขณะท ี่

ระบบสงกําลังเขาเกียรอยู

ตรวจสอบระบบตามระยะที่กําหนดดวยขั้นตอน

ตอไปนี้

ขอแนะนํา
 การตรวจสอบนี้จะเชือ่ถอืไดมากที่สุดหาก

มีการอุนเครื่องยนต

 ดูหนา 3-2 และ 3-13 สําหรับขอมูลการทํางาน

ของสวิทช



อุปกรณและหนาที่ในการควบคุม

3

ำงานไม�ถูกต�อง
นยนต� จนกว�าจะได�รับการ
�ายยามาฮ�า

านไม�ถูกต�อง
นยนต� จนกว�าจะได�รับการ
�ายยามาฮ�า

ำงานไม�ถูกต�อง
นยนต� จนกว�าจะได�รับการ
�ายยามาฮ�า

กติ ให�นำรถจักรยานยนต�เข�าตรวจสอบระบบ
นขับขี่
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เมื่อเครื่องยนต�ดับอยู�:
1. เลื่อนขาตั้งข�างลง
2. ตั้งค�าสวิทช�ดับเครื่องยนต�ไปที่ตำแหน�งทำงาน 
3. บิดสวิทช�กุญแจไปที่ตำแหน�งเป�ด
4. เข�าเกียร�ว�าง
5. กดสวิทช�สตาร�ท
เครื่องยนต�ติดหรือไม��

เมื่อเครื่องยนต�ยังคงทำงาน:
6. เลื่อนขาตั้งข�างขึ้น
7. ดึงคันคลัทช�ค�างไว�
8. เข�าเกียร�
9. เลื่อนขาตั้งข�างลง
เครื่องยนต�ดับหรือไม� �

เมื่อเครื่องยนต�ยังคงทำงาน:
10. เลื่อนขาตั้งข�างขึ้น
11. ดึงคันคลัทช�ค�างไว�
12. กดสวิทช�สตาร�ท
เครื่องยนต�ติดหรือไม� �

ระบบเป�นปกติ สามารถขับขี่รถจักรยานยนต�ได�

ใช� ไม�ใช�

สวิทช�เกียร�ว�างอาจท
ไม�ควรขับขี่รถจักรยา
ตรวจสอบจากผู�จำหน

สวิทช�คลัทช�อาจทำง
ไม�ควรขับขี่รถจักรยา
ตรวจสอบจากผู�จำหน

สวิทช�ขาตั้งข�างอาจท
ไม�ควรขับขี่รถจักรยา
ตรวจสอบจากผู�จำหน

หากพบการทำงานผิดป
ที่ผู�จำหน�ายยามาฮ�าก�อ

คำเตือน

ใช� ไม�ใช�

ใช� ไม�ใช�



เพ

4

UAU15599

ตร รตรวจสอบและบํารุงรักษาตามกําหนดเวลา
ที่ร

UWA11152

กา ได อยาใชรถหากทานพบส ิ่งผิดปกติใดๆ หาก
ขัน้

ตร

หนา

น

ือ้เพลิง และ

3-19, 3-21

น 6-10

น 6-12

เบ 6-19, 6-20
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วจสอบรถจกัรยานยนตกอนการขับขี่ทุกครั้งเพ ื่อใหแนใจวารถอยูในสภาพการใชงานที่ปลอดภ ัย ปฏบิัติตามขัน้ตอนกา
ะบุไวในคูมือผูใชรถจกัรยานยนตเสมอ

คําเตอืน

รไมตรวจสอบหรือบํารุงรักษารถจักรยานยนตอยางถูกตองจะเพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุหรือทําใหชิ้นสวนเสียหาย
ตอนที่ระบุไวในคูมอืนี้ไมสามารถแกไขป ัญหาได ใหนํารถจักรยานยนตเขารับการตรวจสอบท ี่ผูจําหนายยามาฮา

วจสอบรายการตอไปนี้กอนการใชงานรถจักรยานยนต:

จุดตรวจสอบ การตรวจสอบ

้ํามันเชื้อเพลิง

• ตรวจสอบระดับน้ํามันเชื้อเพลิงในถัง

• เติมน้ํามันเชื้อเพลงิตามความจําเปน

• ตรวจสอบการรั่วซมึของทอน้ํามันเชื้อเพลิง

• ตรวจสอบการอุดตัน การแตกราว หรือการชํารุดของท อระบายและทอน้ํามนัลนของถังน้ํามันเช

ตรวจสอบจุดเชื่อมตอทอ

้ํามันเครื่อง

• ตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่อง

• หากจําเปน ใหเติมน้ํามันเครื่องที่แนะนําจนถึงระดับที่กําหนด

• ตรวจสอบรถจักรยานยนตเพื่อดูการรั่วซมึของน้ํามัน

้ํายาหลอเย็น

• ตรวจสอบระดับน้ํายาหลอเย็นในถัง

• หากจําเปน ใหเติมน้ํายาหลอเย็นที่แนะนําจนถึงระดับที่กําหนด

• ตรวจสอบการรั่วซมึของระบบระบายความรอน

รคหนา

• ตรวจสอบการทํางาน

• หากออนหรือหยุนตัว ใหนํารถเขารับการไลลมระบบไฮดรอลกิที่ผูจําหนายยามาฮา

• ตรวจสอบความสึกของผาเบรค

• เปลี่ยนตามความจําเปน

• ตรวจสอบระดับน้ํามันในกระปุกน้ํามัน

• หากจําเปน ใหเติมน้ํามันเบรคที่กําหนดใหอยูในระดับที่กําหนด

• ตรวจสอบระบบไฮดรอลิกเพือ่ดูการรั่วซมึ



ัย – การตรวจสอบกอนการใชงาน

4

เ 6-19, 6-20

ค 6-18

ป
เบ าปลอกคันเรง

6-14, 6-24

ส 6-24

โ 6-22, 6-23

ล 6-15, 6-17

ค 6-25

ค 6-25

ข 6-26

หนา
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บรคหลัง

• ตรวจสอบการทํางาน
• หากออนหรือหยุนตัว ใหนํารถเขารับการไลลมระบบไฮดรอลิกที่ผูจําหนายยามาฮา
• ตรวจสอบความสึกของผาเบรค
• เปลีย่นตามความจําเปน
• ตรวจสอบระดับน้ํามันในกระปุกน้ํามัน
• หากจําเปน ใหเติมน้ํามันเบรคที่กําหนดใหอยูในระดับที่กําหนด
• ตรวจสอบระบบไฮดรอลิกเพื่อดูการรั่วซึม

ลัทช

• ตรวจสอบการทํางาน
• หลอลื่นสายตามความจําเปน
• ตรวจสอบระยะฟรี
• ทําการปรับตั้งตามความจําเปน

ลอกคันเรง
• ตรวจสอบใหแนใจวาทํางานไดอยางราบรื่น
• ตรวจสอบระยะฟรีปลอกคันเรง
• หากจําเปน ใหผูจําหนายยามาฮาทําการปรับตั้งระยะฟรีปลอกคันเรงและหลอลื่นสายคันเรงและ

ายควบคมุตางๆ
• ตรวจสอบใหแนใจวาทํางานไดอยางราบรื่น
• ทําการหลอลื่นตามความจําเปน

ซขับ

• ตรวจสอบระยะหยอนโซขับ
• ทําการปรับตั้งตามความจําเปน
• ตรวจสอบสภาพโซ
• ทําการหลอลื่นตามความจําเปน

อและยาง

• ตรวจสอบความเสียหาย
• ตรวจสอบสภาพยางและความลกึของดอกยาง
• ตรวจสอบแรงดันลมยาง
• ทําการแกไขตามความจําเปน

นัเบรคหลังและคนัเปลี่ยนเกียร
• ตรวจสอบใหแนใจวาทํางานไดอยางราบรื่น
• หลอลื่นจุดเดือยหมุนตามความจําเปน

นัเบรคหนาและคนัคลัทช
• ตรวจสอบใหแนใจวาทํางานไดอยางราบรื่น
• หลอลื่นจุดเดือยหมุนตามความจําเปน

าตั้งขาง
• ตรวจสอบใหแนใจวาทํางานไดอยางราบรื่น
• หลอลื่นจุดเดือยหมุนตามความจําเปน

จุดตรวจสอบ การตรวจสอบ



เพ

4

จ —

อ —

ส 3-27

หนา
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ุดยึดโครงรถ
• ตรวจสอบใหแนใจวาไดขันนัท โบลท และสกรูทุกตัวแนนแลว

• ขันใหแนนตามความจําเปน

ุปกรณ ไฟ สัญญาณ และสวิทช
• ตรวจสอบการทํางาน

• ทําการแกไขตามความจําเปน

วิทชขาตั้งขาง 
• ตรวจสอบการทํางานของระบบการตัดวงจรการสตารท

• หากระบบทํางานไมถูกตอง ใหนํารถจักรยานยนตเขารับการตรวจสอบที่ผูจําหนายยามาฮา

จุดตรวจสอบ การตรวจสอบ
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5

อา

คุน

ฟ

จํา

กา

ไป

ส

UAU73430

สตารทเครื่องยนต

ใหระบบการตัดวงจรการสตารทเปดใหสามารถ

รทเครื่องยนตได ตองมีลกัษณะตรงตามเงือ่นไข

ดขอหนึ่งตอไปนี้:

ระบบสงกําลงัอยูในตําแหนงเกียรวาง

ระบบสงกําลงัเขาเกยีรอยูพรอมกับดึงคัน

คลัทชไวและขาตั้งขางยกขึ้น

ดูหนา 3-27 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

. บิดกุญแจไปที่ “ON” และดูใหแนใจวาสวิทช

สตารท/ดับเครื่องยนตอยูที่ “ ” แลว

ไฟเตือนและไฟแสดงตอไปนี้ควรสวางขึ้น

ประมาณ 2-3 วินาทีแลวดับลง

 ไฟเตือนระดับน้ํามันเครื่อง

 ไฟเตือนอุณหภูมิน้ํายาหลอเย็น

 ไฟเตือนปญหาเครื่องยนต

 ไฟแสดงระบบอิมโมบิไลเซอร

ควรระวัง
UCA17671

ไฟเตือนหรือไฟแสดงขางตนไมสวางขึน้ใน

เริม่ตนเมื่อบิดกุญแจไปที ่“ON” หรอืหากไฟ

นหรือไฟแสดงสวางคาง ใหดูหนา 3-3 สําหรับ

ตรวจสอบวงจรไฟเตือนและไฟแสดงนั้นๆ
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UAU15952

นคูมือผูใชรถจกัรยานยนตโดยละเอียดเพื่อให

เคยกบัการควบคุมตางๆ หากมีการควบคุมหรือ

งกชนัใดที่ทานไมเขาใจ ทานสามารถปรึกษาผ ู

หนายยามาฮาได

คําเตอืน
UWA10272

รไมทําความคุนเคยกับการควบคุมตางๆ อาจนํา

สูการสูญเสียการควบคุมรถจักรยานยนต ซึ่ง

ามารถทําใหเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บได

UAUM3631

ขอแนะนํา
รถจกัรยานยนตรุนนี้ติดตั้ง:

 เซ็นเซอรตรวจวัดมุมเอียงรถเพื่อดับเครื่องยนต

ในกรณีที่พลกิคว่ํา ในกรณีนี้ ไฟเตือนปญหา

เครื่องยนตจะสวางขึ้น แตนี่ไมใชการทํางาน

ผิดปกติ บิดกญุแจไปที่ “OFF” จากนั้นบิดไป

ที ่“ON” เพื่อปดไฟเตือน หากไมทําเชนนี้จะไม

สามารถสตารทเครื่องยนตได แมวาเครื่องยนต

จะหมุนเมื่อกดสวิทชสตารทกต็าม

 ระบบดับเครื่องยนตอัตโนมัติ เครื่องยนตจะดับ

โดยอัตโนมัติหากปลอยใหเครื่องเดินเบานาน

กวา 20 นาที หากเครื่องยนตดับ ใหกดสวิทช

สตารทเพื่อสตารทเครื่องอีกครั้ง

การ

เพื่อ

สตา

ขอใ





1

ขอ
หาก

ตอน

เตือ

การ



กา

5

ขอ
หา

อธ

วง

UAU16674

เปลี่ยนเกียร

ปลีย่นเกียรชวยในการควบคุมการสงกําลงั

งยนตสําหรับการออกตัว การเรงความเร็ว

ึ้นเนิน ฯลฯ

าพเปนการแสดงตําแหนงตางๆ ของเกียร

นะนํา
ตองการเขาเกียรวาง ( ) ใหเหยียบคนัเปลี่ยน

ลงซ้ําๆ จนสุด แลวยกขึ้นเลก็นอย

ันเปลี่ยนเกียร

ําแหนงเกียรวาง

1
N
2
3
4
5
6

12
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ไฟเตือน ABS ควรจะสวางขึ้นเมื่อบิดกุญแจ

ไปที่ “ON” และดับลงหลงัจากขับขี่ที่ความเร็ว 

10 กม./ชม. ( 6 ไมล/ชม.) ขึ้นไป

ควรระวัง
UCA17682

กไฟเตือน ABS ไมสวางขึ้นแลวดับลงตามที่

ิบายไวขางตน ใหดูหนา 3-3 สําหรับการตรวจสอบ

จรไฟเตือน

2. เขาเกียรวาง ไฟแสดงเกยีรวางควรสวางขึน้ 

หากไมสวาง ใหผูจําหนายยามาฮาทําการ

ตรวจสอบวงจรไฟฟา

3. สตารทเครื่องยนตโดยการเลื่อนสวิทชไป

ทางดาน “ ”

หากสตารทเครื่องยนตไมติด ใหปลอยสวิทช

สตารท/ดับเครื่องยนต รอสัก 2-3 วินาที แลว

ลองสตารทอีกครั้ง การพยายามสตารทในแต

ละครั้งควรใชเวลาใหนอยที่สุดเพื่อประหยัด

แบตเตอรี่ ไมควรสตารทเครื่องยนตเกิน 

10 วินาทีในการสตารทแตละครั้ง

ขอควรระวัง
UCA11043

เพื่อรักษาเครื่องยนตใหมอีายุการใชงานทีย่าวนาน 

หามเรงเครื่องยนตมากขณะเครื่องยนตเย็น!

การ

การเ

เครื่อ

การข

ในภ

ขอแ
หาก

เกียร

1. ค

2. ต
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5

ข
UAU16842

ะรันอินเครื่องยนต

ีชวงเวลาใดในอายุการใชงานของเครื่องยนต 

สําคัญไปกวาชวงระหวาง 0 ถงึ 1,600 กม. 

00 ไมล) ดวยเหตุนี ้จงึควรทําความเขาใจเนื้อหา

ปนี้โดยละเอียด

งจากเปนเครื่องยนตใหม ควรหลกีเลีย่งการ

ทุกน้ําหนักเกินในชวงระยะ 1,600 กม. 

00 ไมล) แรก ชิ้นสวนตางๆ ในเครื่องยนตจะ

ดสีและขัดตัวจนมีระยะหางในการทํางานที่

อง ในชวงนี้ จะตองไมใชงานโดยบิดคันเร ง

ุดเปนเวลานาน หรือในสภาวะใดๆ ที่อาจสงผล

ครื่องยนตเกิดความรอนมากเกนิไป

UAU17094

,000 กม. (0–600 ไมล)

กีเลีย่งการทํางานเกิน 5,600 รอบ/นาที เปนเวลา

 ขอควรระวัง: หลังจาก 1,000 กม. (600 ไมล) 

ของการขบัขี่ ตองมกีารเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง 

เปลี่ยนกรองและไสกรองน้ํามนัเครื่อง [UCA10303]

0–1,600 กม. (600–1,000 ไมล)

กีเลีย่งการทํางานเกิน 6,800 รอบ/นาที เปนเวลา
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อควรระวัง
UCA10261

 แมระบบสงกําลังจะอยูในตําแหนงเกียรวาง 

ก็หามปลอยใหรถไหลเปนเวลานานขณะ

ดับเครือ่งอยู และหามลากรถจักรยานยนต

เปนระยะทางไกล ระบบสงกําลังจะมกีาร

หลอลื่นอยางเหมาะสมตอเมือ่เครื่องยนต

ทํางานอยูเทานั้น การหลอลื่นที่ไมเพียงพอ

อาจทําใหระบบสงกําลังเสียหาย

 ใชคลัทชขณะเปลี่ยนเกียรทุกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยง

มใิหเกิดความเสียหายตอเครื่องยนต ระบบ

สงกําลัง และเพลาสงกําลัง ซึ่งไมไดออกแบบ

มาเพื่อตานทานแรงกระแทกจากการฝน

เปลี่ยนเกียร

UAU16811

คําแนะนําสําหรับการลดความสิ้นเปลือง

น้ํามันเชื้อเพลิง

ความสิ้นเปลอืงน้ํามันเชื้อเพลิงโดยมากขึ้นอยู กับ

ลักษณะการขบัขี่ของแตละบุคคล คําแนะนําเพื่อลด

ความสิ้นเปลอืงน้ํามันเชื้อเพลิงมีดังนี้:

 เปลี่ยนเกยีรขึ้นอยางรวดเร็ว และหลีกเลี่ยง

การใชความเร็วรอบเครื่องยนตสูงขณะเรง

เครื่อง

 ไมเรงเครื่องยนตขณะเปลีย่นเกยีรลง และ

หลีกเลี่ยงการใชความเร็วเครื่องยนตสูงโดย

ไมมีโหลดบนเครื่องยนต

 ดบัเครื่องยนตแทนที่จะปลอยใหเครื่องยนต

เดินเบาเปนเวลานาน (เชน ในการจราจรที่

ติดขดั เมื่อหยุดรอสัญญาณไฟจราจร หรือรอ

รถไฟผาน)

ระย

ไมม

ที่จะ

(1,0

ตอไ

เนื่อ

บรร

(1,0

เสีย

ถูกต

จนส

ใหเ

0–1

หล

นาน

แรก

และ

1,00

หล

นาน



กา

5

1,6

ใน

ขอ
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00 กม. (1,000 ไมล) ขึน้ไป

ตอนนี้สามารถใชรถจักรยานยนตไดตามปกติ

ควรระวัง
UCA10311

รักษาความเร็วรอบเครื่องยนตไมใหอยูใน

พื้นที่สีแดงของมาตรวัดรอบเครื่องยนต

หากมปีญหาใดๆ เกิดขึ้นในระยะรนัอิน

เครื่องยนต กรุณานํารถจักรยานยนตของทาน

เขาตรวจสอบที่ผูจําหนายยามาฮาทันที

UAU17214

การจอดรถ

ในการจอดรถ ใหดับเครื่องยนตและดึงกุญแจออกจาก

สวิทชกญุแจ

คําเตอืน
UWA10312

 เนื่องจากเครือ่งยนตและระบบไอเสียจะเกิด

ความรอนสูง จึงไมควรจอดรถในทีท่ี่อาจมี

เด็กหรือคนเดินสัมผัสและถกูความรอนไหม

ผิวหนัง

 ไมจอดรถบริเวณพื้นทีล่าดเอียงหรือพื้นดิน

ที่ออน มฉิะนั้นอาจจะทําใหรถลมซึ่งมโีอกาส

ทําใหน้ํามนัเชื้อเพลิงรั่วและเกิดไฟไหมได

 หามจอดรถจักรยานยนตใกลกับพื้นหญาแหง

หรือวัสดุที่ลุกตดิไฟไดงาย



รุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

6

กา

จะ

ป

เป

จัก

กา

อธ

ชว

ตา

กา

รัก

อา

ลัก

กา

ห

ใน

บ

กา

ยา

UAU17303

บควบคุมแกสไอเสียไมเพียงทําใหมั่นใจใน

าศที่สะอาดขึน้เทานั้น แตยังมีความสําคญัต อการ

านของเครื่องยนตที่ถูกตองและสมรรถนะสูงส ุด 

ารางการบํารุงรักษาตามระยะตอไปนี้ การซอม

ุงที่เกี่ยวของกบัระบบควบคุมแกสไอเสียถูกจัด

แยกไว การซอมบํารุงเหลานี้ตองใชขอมูล ความรู 

อุปกรณเฉพาะ การบํารุงรักษา การเปลี่ยน หรือ

ซอมแซมอุปกรณและระบบควบคุมแกสไอเสีย

ดําเนินการโดยศูนยซอมหรือบุคลากรที่ผานการ

อง (ถามี) ตัวแทนจําหนายยามาฮาไดรับการฝก

มและติดตั้งอุปกรณเพื่อใหการบริการเหลานี้

เฉพาะ
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UAU17246

รตรวจสอบ การปรับตั้ง และการหลอลืน่ตามระยะ

ชวยใหรถจกัรยานยนตของทานอยูในสภาพที่

ลอดภัยและมีประสิทธิภาพที่สุด ความปลอดภัย

นความรับผิดชอบของเจาของและผูขับขี่รถ

รยานยนต จุดสําคัญตางๆ สําหรับการตรวจสอบ 

รปรับตั้ง และการหลอลื่นรถจกัรยานยนตจะ

ิบายรายละเอียดในหนาถดัไป

งระยะเวลาที่กําหนดในตารางการบํารุงรักษา

มระยะเปนเพียงคําแนะนําทั่วไปภายใตสภาวะ

รขับขี่ปกติ อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการบํารุง

ษาอาจจําเปนตองสั้นขึน้ ทั้งนี้ขึ้นอยูกบัสภาพ

กาศ ภูมิประเทศ ตําแหนงทางภูมิศาสตร และ

ษณะการใชงานของแตละบุคคล

คําเตอืน
UWA10322

รไมดูแลรักษารถจักรยานยนตอยางเหมาะสม

รือทําการบํารุงรักษาผิดวิธีอาจเพิ่มความเสี่ยง

การไดรับบาดเจ็บหรอืถงึแกชีวิตขณะทําการ

ํารุงรักษาหรือขณะใชงาน หากทานไมคุนเคยกับ

รบํารุงรกัษารถจักรยานยนต โปรดใหผูจําหนาย

มาฮาเปนผูดําเนินการแทน

คําเตอืน
UWA15123

ดับเครื่องยนตขณะทําการบํารุงรักษา ยกเวนในกรณ ี

ที่ระบุเปนอยางอื่น

 เครื่องยนตทีก่ําลังทํางานจะมีชิ้นสวนที่

เคลื่อนที่ซึง่สามารถเกี่ยวอวัยวะหรือเสื้อผา 

และมีชิ้นสวนไฟฟาที่ทําใหเกิดไฟดูดหรือ

เพลิงไหมได

 การปลอยใหเครื่องยนตทํางานขณะทําการ

บํารุงรักษาอาจทําใหดวงตาไดรับบาดเจ็บ 

เกิดการไหมผิวหนัง เพลิงไหม หรือไดรับพิษ

จากกาซคารบอนมอน็อกไซดจนอาจถึง

แกชีวิตได ดูหนา 1-3 สําหรับขอมลูเพิ่มเติม

เกี่ยวกับกาซคารบอนมอน็อกไซด

คําเตอืน
UWA15461

ดิสกเบรค แมปมเบรคตวัลาง ดรัมเบรค และ

ผาเบรคจะรอนมากในระหวางการใชงาน เพื่อหลีก

เลี่ยงการไหมผิวหนัง ควรปลอยใหชิ้นสวนเบรคเย็น

ลงกอนที่จะสัมผัส

ระบ

อาก

ทําง

ในต

บําร

กลุม

และ

การ

ตอง

รับร

อบร

โดย



กา

6

ชุด

ชดุ

ขอ

ใน

เพื่อ

กต็

อื่น

ขอ
หา

ใน

ผูด

1.
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UAU39694

เครื่องมือ

เครื่องมือติดตั้งอยูใตเบาะนั่ง (ดูหนา 3-22)

มูลที่อยูในคูมือเลมนี้และเครื่องมือตางๆ ที่ใหมา

ชุดเครื่องมือชวยใหทานสามารถทําการบํารุงร ักษา

ปองกันและซอมแซมเล็กๆ นอยๆ ได อยางไร

าม จําเปนตองใชประแจขันแรงบิดและเครื่องม ือ

ๆ เพื่อทําการซอมบํารุงบางรายการอยางถกูตอง

แนะนํา
กทานไมมีเครื่องมือหรือประสบการณที่จําเป ็น

การบํารุงรักษารถ ใหผูจําหนายยามาฮาเปน

ําเนินการแทน

ชุดเครื่องมือประจํารถ

1



รุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

6

UAU71032

ต

ยามาฮาเปนผูดําเนินการ
มล) หรือ 12 เดือน

UAU71051

ต

ล

มาตรวัดระยะทาง

,000 กม. 

,000 ไมล)

ือ 12 เดือน

19,000 กม. 

(12,000 ไมล)

หรือ 18 เดือน

25,000 กม. 

(16,000 ไมล)

หรือ 24 เดือน

31,000 กม. 

(20,000 ไมล)

หรือ 30 เดือน

   



 19,000 กม. (12,000 ไมล)

 42,000 กม. (26,600 ไมล)
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ารางการบํารุงรักษาตามระยะ

 รายการที่มีเครื่องหมายดอกจนั (*) จําเปนตองใชเครื่องมือพิเศษ ขอมูล และทักษะดานเทคนิค จึงควรใหผูจําหนาย
 ตั้งแต 37,000 กม. (24,000 ไมล) หรือ 36 เดือน ใหเริ่มนับระยะในการบํารุงรักษาซ้ําอีกตั้งแต 13,000 กม. (8,000 ไ
 การตรวจสอบประจําปตองทําทกุป ยกเวนหากมกีารบำรงุรักษาตามระยะทางแทน

ารางการบํารุงรักษาตามระยะสําหรับระบบควบคุมแก สไอเสีย

ําดับ จดุตรวจสอบ การตรวจสอบ

ระยะแรก

1,000 กม. 

(600 ไมล)

หรือ 1 เดือน

7,000 กม. 

(4,000 ไมล)

หรือ 6 เดือน

13

(8

หร

1 * ทอน้ํามันเชื้อเพลิง

• ตรวจสอบรอยแตกหรือความเสียหายของทอน้ํามัน

เชื้อเพลิง

• เปลี่ยนถาจําเปน



2 * หัวเทียน

• ตรวจสอบสภาพ

• ปรับตั้งระยะหางและทําความสะอาด


• เปลี่ยน ทุกๆ

3 * ระยะหางวาลว • ตรวจสอบและปรับตั้ง ทุกๆ

4 * ระบบหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง
• ตรวจสอบความเร็วรอบเดินเบาเครื่องยนต  

• ตรวจสอบและปรับตั้งสมดุล

5 * ระบบไอเสีย

• ตรวจสอบการรั่วซึม

• ขันใหแนนตามความจําเปน

• เปลี่ยนปะเก็นตามความจําเปน

 

6 *
ระบบควบคุมการระเหยของน้ํามัน

เชื้อเพลิง

• ตรวจสอบระบบควบคุมเพือ่ดูความเสยีหาย

• เปลี่ยนตามความจําเปน



กา

6

7    

ล

มาตรวัดระยะทาง

000 กม. 

00 ไมล)

 12 เดือน

19,000 กม. 

(12,000 ไมล)

หรือ 18 เดือน

25,000 กม. 

(16,000 ไมล)

หรือ 24 เดือน

31,000 กม. 

(20,000 ไมล)

หรือ 30 เดือน
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* ระบบ AIS

• ตรวจสอบความเสียหายของวาลวตัดอากาศ หรีดวาลว 

และทอ

• เปลี่ยนชิ้นสวนที่เสียหายตามความจําเปน



ําดับ จุดตรวจสอบ การตรวจสอบ

ระยะแรก

1,000 กม. 

(600 ไมล)

หรือ 1 เดือน

7,000 กม. 

(4,000 ไมล)

หรือ 6 เดือน

13,

(8,0

หรือ



รุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

6

UAU71351

ต

ล

มาตรวัดระยะทาง

,000 กม. 

,000 ไมล)

ือ 12 เดือน

19,000 กม. 

(12,000 ไมล)

หรือ 18 เดือน

25,000 กม. 

(16,000 ไมล)

หรือ 24 เดือน

31,000 กม. 

(20,000 ไมล)

หรือ 30 เดือน

   

 37,000 กม. (24,000 ไมล)

   

   

   

   

ทุกๆ 4 ป

ทุกๆ 2 ป

   

   

1    
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ารางการบํารุงรักษาและการหลอลื่นโดยทั่วไป

ําดับ จดุตรวจสอบ การตรวจสอบ

ระยะแรก

1,000 กม. 

(600 ไมล)

หรือ 1 เดือน

7,000 กม. 

(4,000 ไมล)

หรือ 6 เดือน

13

(8

หร

1 * ตรวจสอบระบบวิเคราะหหัวฉีด
• ทําการตรวจสอบการทํางานโดยใชเครื่องวิเคราะห
ระบบหวัฉีดยามาฮา

• ตรวจสอบรหัสขอผิดพลาด
 

2 * ไสกรองอากาศ • เปลี่ยน ทุกๆ

3 คลัทช
• ตรวจสอบการทํางาน
• ปรับหรือเปลี่ยนสาย

 

4 * เบรคหนา
• ตรวจสอบการทํางาน ระดับน้ํามันเบรคและการรั่ว
ของน้ํามันเบรค

• เปลี่ยนผาเบรคตามความจําเปน
 

5 * เบรคหลัง
• ตรวจสอบการทํางาน ระดับน้ํามันเบรค และการรั่ว
ของน้ํามันเบรค

• เปลี่ยนผาเบรคตามความจําเปน
 

6 * ทอน้ํามันเบรค
• ตรวจสอบรอยแตกหรือความเสียหาย 

• เปลี่ยน

7 * น้ํามันเบรค • เปลี่ยน

8 * ลอรถ
• ตรวจสอบการแกวง-คดและความเสยีหาย
• เปลี่ยนตามความจําเปน



9 * ยาง

• ตรวจสอบความลึกของดอกยางและความเสยีหาย
• เปลี่ยนตามความจําเปน
• ตรวจสอบแรงดันลมยาง
• ทําการแกไขตามความจําเปน



0 * ลูกปนลอ • ตรวจสอบความหลวมหรือความเสียหายของลูกปน 



กา

6

11
   

 55,000 กม. (34,000 ไมล)

12
ละหลังจากลางรถจักรยานยนตท ี่ขับขี่ขณะฝนตก 

รือในบริเวณที่มีน้ําขัง

13
   

 19,000 กม. (12,000 ไมล)

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

ล

มาตรวัดระยะทาง

000 กม. 

00 ไมล)

 12 เดือน

19,000 กม. 

(12,000 ไมล)

หรือ 18 เดือน

25,000 กม. 

(16,000 ไมล)

หรือ 24 เดือน

31,000 กม. 

(20,000 ไมล)

หรือ 30 เดือน
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* ลูกปนเดือยสวิงอารม

• ตรวจสอบการทํางานและระยะคลอน

• ตรวจสอบสายรัดและเปลี่ยนเมื่อจําเปน


• หลอลื่นดวยจาระบีลิเธียม ทุกๆ

โซขับ

• ตรวจสอบระยะหยอน การวางแนว และสภาพของโซ

• ปรับตั้งและหลอลื่นขอตอโซใหทั่วดวยน้ําม ันหลอลื่น

พเิศษ

ทุกๆ 800 กม. (500 ไมล) แ

ห

* ลูกปนคอรถ
• ตรวจสอบชดุลูกปนเพื่อดูความหลวม  

• อัดดวยจาระบีลิเธียมพอประมาณ ทุกๆ

* จดุยดึโครงรถ

• ตรวจสอบใหแนใจวาไดขันนัท โบลท และสกรูทุกตัว

แนนแลว

• ทําการแกไขตามความจําเปน



เพลาเดือยคันเบรค • ทาบางๆ ดวยจาระบีซิลิโคน 

เพลาเดือยคันเบรคหลัง • หลอลื่นดวยจาระบีลิเธียม 

เพลาเดือยคันคลัทช • หลอลื่นดวยจาระบีลิเธียม 

เพลาเดือยคันเปลี่ยนเกียร • หลอลื่นดวยจาระบีลิเธียม 

ขาตั้งขาง
• ตรวจสอบการทํางาน

• หลอลื่นดวยจาระบีลิเธียม


* สวิทชขาตัง้ขาง • ตรวจสอบการทํางานและเปลี่ยนตามความจําเปน  

ําดับ จุดตรวจสอบ การตรวจสอบ

ระยะแรก

1,000 กม. 

(600 ไมล)

หรือ 1 เดือน

7,000 กม. 

(4,000 ไมล)

หรือ 6 เดือน

13,

(8,0

หรือ



รุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

6

2    

2    

2  

2    

2 ทุกๆ 19,000 กม. (12,000 ไมล)

2
   

ทุกๆ 3 ป

2    

2    

2    

ล

มาตรวัดระยะทาง

,000 กม. 

,000 ไมล)

ือ 12 เดือน

19,000 กม. 

(12,000 ไมล)

หรือ 18 เดือน

25,000 กม. 

(16,000 ไมล)

หรือ 24 เดือน

31,000 กม. 

(20,000 ไมล)

หรือ 30 เดือน
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1 * โชคอัพหนา
• ตรวจสอบการทํางานและการรั่วซึมของน้ํามัน

• เปลี่ยนตามความจําเปน


2 * ชุดโชคอัพหลงั
• ตรวจสอบการทํางานและการรั่วซึมของน้ํามัน

• เปลี่ยนตามความจําเปน


3 *
รีเลยอารมกันสะเทือนหลังและ

จุดเดือยแขนเชื่อมตอ

• ตรวจสอบการทํางาน

• เปลี่ยนตามความจําเปน

4 น้ํามันเครื่อง
• เปลี่ยนถาย (อุนเครื่องยนตกอนทําการเปลี่ยนถาย)

• ตรวจสอบระดับและการรั่วของน้ํามันเครื่อง
 

5 ไสกรองน้ํามันเครื่อง
• เปลี่ยน

• ตรวจสอบระดับและการรั่วซมึของน้ํามันเครื่อง


6 * ระบบระบายความรอน
• ตรวจสอบการรั่วซึมและระดับน้ํายาหลอเย็น 

• เปลี่ยน

7 * สวิทชเบรคหนาและสวิทชเบรคหลัง • ตรวจสอบการทํางาน  

8 *
ชิ้นสวนที่มีการเคลื่อนที่และ

สายเคเบิล
• หลอลื่น 

9 * ปลอกคนัเรงและสายคันเรง

• ตรวจสอบการทํางาน

• ตรวจสอบระยะฟรีปลอกคันเรงและปรับตั้งถาจําเป ็น

• หลอลื่นสายและเบาปลอกคันเรง



ําดับ จดุตรวจสอบ การตรวจสอบ

ระยะแรก

1,000 กม. 

(600 ไมล)

หรือ 1 เดือน

7,000 กม. 

(4,000 ไมล)

หรือ 6 เดือน

13

(8

หร



กา

6

UIAU72800

ขอ


อัด มิฉะนั้นอาจชํารุดเสียหายได



30    

ล

มาตรวัดระยะทาง

000 กม. 

00 ไมล)

 12 เดือน

19,000 กม. 

(12,000 ไมล)

หรือ 18 เดือน

25,000 กม. 

(16,000 ไมล)

หรือ 24 เดือน

31,000 กม. 

(20,000 ไมล)

หรือ 30 เดือน
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แนะนํา
กรองอากาศ

 กรองอากาศของรถรุนนี้ใชไสกรองอากาศกระดาษเคลือบน้ํามันแบบใชแลวทิ้งซึ่งไมตองทําความสะอาดดวยลม

 ตองเปลีย่นไสกรองอากาศบอยครั้งขึ้นหากขับข ี่ในบริเวณที่เปยกหรือมีฝุนมากกวาปกติ

การบํารุงรักษาระบบเบรคไฮดรอลิก

 ตรวจสอบระดับน้ํามันเบรคเปนประจํา และเติมใหได ระดับที่กําหนดตามความจําเปน

 เปลีย่นชิ้นสวนภายในของแมปมเบรคตัวบนและแมปมเบรคตัวลาง พรอมกบัเปลี่ยนน้ํามันเบรคท ุก 2 ป

 เปลีย่นทอน้ํามันเบรคทุก 4 ป หรือเมื่อเกิดการชำรุดหรือเสียหาย

* ไฟแสงสวาง สัญญาณไฟ และสวิทช
• ตรวจสอบการทํางาน

• ปรับตั้งลําแสงของไฟหนา
 

ําดับ จุดตรวจสอบ การตรวจสอบ

ระยะแรก

1,000 กม. 

(600 ไมล)

หรือ 1 เดือน

7,000 กม. 

(4,000 ไมล)

หรือ 6 เดือน

13,

(8,0

หรือ
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ก

ห

ซ

ยา

ห

ออ

รัก

ขอ

ฉ

แต

เห

ท

เป

ไม

รถ

ตร

ห

เข

คว

นะนํา
ไมมีประแจวัดแรงบิด ใหประมาณคราวๆ โดย

ุนเกนิการขันดวยมือไปอีก 1/4–1/2 รอบ อยางไร

ม ควรจะขันใหแนนตามที่มาตรฐานกําหนด

เร็วที่สุด

ควรระวัง
UCA10841

ใชเครื่องมอืใดๆ ในการถอดหรือใสปลั๊กหัวเทยีน 

ะนั้นขั้วสายคอยลจุดระเบิดอาจเสียหายได ปลั๊ก

ทยีนอาจถอดออกไดยากเนื่องจากซีลยางที่ปลาย

ดคับแนนพอดี ในการถอดปลั๊กหัวเทียน ใหจับบิด

าพรอมกับดึงออกเทานั้น สวนในการใสกลับ 

ับบิดไปมาพรอมกับดันเขาไป
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UAU19653

ารตรวจสอบหวัเทียน

ัวเทียนเปนสวนประกอบที่สําคญัของเครื่องยนต  

ึ่งควรทําการตรวจสอบเปนระยะโดยผูจําหนาย

มาฮา เนื่องจากความรอนและคราบตะกอนทําให

ัวเทียนสึกกรอนอยางชาๆ จงึควรถอดหวัเทียน

กมาตรวจสอบตามที่กําหนดในตารางการบํารุง

ษาและการหลอลื่นตามระยะ นอกจากนี้ สภาพ

งหัวเทียนยังแสดงถงึสภาพของเครื่องยนตได

นวนกระเบื้องรอบๆ แกนกลางของหัวเทียน

ละตัวควรเปนสีน้ําตาลปานกลางถงึออน (สีที่

มาะสมเมื่อขับขี่รถตามปกติ) และหัวเทียนทั้งหมด

ี่ติดตั้งในเครื่องยนตควรมีสีเดียวกัน หากหวัเทียน

นสีอื่นอยางชดัเจน แสดงวาเครื่องยนตอาจทำงาน

ปกติ ไมควรวินิจฉัยปญหาดวยตัวเอง โปรดนํา

จกัรยานยนตของทานไปใหผูจําหนายยามาฮา

วจสอบแกไข

ากหัวเทียนมีการสึกกรอนของเขี้ยวและมีคราบ

มาคารบอนปริมาณมากหรือมีคราบอื่นๆ 

รเปลี่ยนใหม

กอนติดตั้งหวัเทียน ควรวัดระยะหางเขี้ยวหัวเทียน

ดวยเกจวัดความหนา และหากจําเปน ใหปรับระยะ

หางเขีย้วหัวเทียนใหไดตามคาที่กําหนดไว

ทําความสะอาดพื้นผิวของปะเกน็หัวเทียนและหนา

สัมผัสรองหัวเทียน จากนั้นเช็ดสิ่งสกปรกออกจาก

เกลยีวหวัเทียน

ขอแ
หาก

หม

ก็ตา

โดย

ขอ
อยา

มิฉ

หัวเ

ฝาป

ไปม

ใหจ

หัวเทียนที่กําหนด:

NGK/CPR9EA9

1. ระยะหางเขี้ยวหวัเทียน

ระยะหางเขี้ยวหัวเทียน:

0.8–0.9 มม. (0.031–0.035 นิ้ว)

คามาตรฐานแรงบิด:

หัวเทียน:

13 N·m (1.3 kgf·m, 9.6 lb·ft)



กา

6

กล

รถ

เพื่อ

ออ

ตอ







รวจสอบระดับน้ํามนัเครื่อง

หลงัจากอุนเครื่อง ใหรอสองสามนาทีเพื่อให

น้ํามันเครื่องตกตะกอน

ขณะที่รถจกัรยานยนตอยูบนพื้นราบ ใหจับรถ

ตั้งตรงเพื่อใหสามารถอานคาไดอยางถกูตอง

ดูที่ชองตรวจวัดที่อยูดานขวาลางของหอง

เครื่องยนต

นะนํา
ันเครื่องควรอยูระหวางขดีบอกระดับต่ําสุด

ูงสุด

1.

2.

าปดชองเติมน้ํามันเครื่อง

องตรวจวัดระดับน้ํามันเครื่อง

ีดบอกระดับสูงสุด

ีดบอกระดับต่ําสุด

1
2

3
4
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UAU36112

องดกัไอน้ํามัน

จักรยานยนตรุนนี้มีการติดตั้งกลองดักไอน้ํามัน

ปองกันการปลอยไอระเหยของน้ํามันเชื้อเพลิง

กไปสูบรรยากาศ กอนจะใชรถจักรยานยนตคันนี้

งแนใจวาไดทําการตรวจสอบดังตอไปนี้:

ตรวจสอบการเชือ่มตอทอยางแตละจดุ

ตรวจสอบรอยแตกหรือความเสียหายของทอยาง

และกลองดักไอน้ํามัน เปลีย่น หากเสียหาย

ตรวจสอบใหแนใจวาชองระบายอากาศของ

กลองดักไอน้ํามันไมอุดตัน และทําความ

สะอาดตามความจําเปน

UAU1990D

น้ํามันเครื่อง

ควรตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่องเปนประจํา นอก

จากนี้ ตองทําการเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องและเปลีย่น

กรองน้ํามันเครื่องตามระยะที่กําหนดในตารางการ

บํารุงรักษาตามระยะ

ขอควรระวัง
UCA11621

 เพื่อปองกันไมใหคลัทชลื่น (เนื่องจากน้ํามัน

เครื่องจะหลอลื่นคลัทชเชนกัน) หามผสม

สารเคมีเติมแตงใดๆ หามใชน้ํามันดีเซลทีร่ะบุ

สําหรบั “CD” หรือน้ํามนัที่มคีุณภาพสูงกวา

ที่กําหนด นอกจากนี้ หามใชน้ํามนัที่ติดฉลาก 

“ENERGY CONSERVING II” หรอืสูงกวา

 ระวังไมใหสิ่งแปลกปลอมเขาไปในหอง

เครื่องยนต

การต

1.

2.

3.

ขอแ
น้ําม

กบัส

กลองดักไอน้ํามัน

ทอระบายอากาศของกลองดักไอน้ํามัน

1

2
น้ํามันเครื่องที่แนะนํา:

ดูหนา 8-1

ปริมาณน้ํามัน:

การเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง:

2.40 ลิตร (2.54 US qt, 2.11 Imp.qt)

มีการถอดกรองน้ํามันเครื่อง:

2.70 ลิตร (2.85 US qt, 2.38 Imp.qt)

1. ฝ

2. ช

3. ข

4. ข
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กา

นะนํา
แจถอดกรองน้ํามันเครื่องมีจําหนายที่ผูจําหนาย

าฮา

. ทาน้ํามันเครื่องสะอาดบางๆ ที่โอริงของ

ไสกรองน้ํามันเครื่องอันใหม

นะนํา
จสอบใหแนใจวาไดใสโอริงเขาที่อยางถูกตอง

. ติดตั้งไสกรองน้ํามันเครื่องอันใหม จากนั้น

ขันแนนตามคาแรงบิดที่กําหนด

1.

2.

อริง
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4. หากน้ํามันเครื่องอยูที่หรืออยูต่ํากวาขีดบอก

ระดับต่ําสุด ใหถอดฝาปดชองเติมน้ํามันเครื่อง

และเติมน้ํามัน

5. ตรวจสอบโอริงฝาปดชองเติมน้ํามันเครื่อง 

เปลี่ยน หากเสียหาย

6. ใสฝาปดชองเติมน้ํามันเครื่อง

รเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง (และไสกรอง)

1. สตารทเครื่องยนต อุนเครื่องชัว่ครู จากนั้นจงึ

ดับเครื่อง

2. วางอางรับน้ํามันเครื่องไวใตเครื่องยนต

เพื่อรองรับน้ํามันเครื่องที่ใชแลว

3. ถอดฝาปดชองเติมน้ํามันเครื่อง จากนั้นถอด

โบลทถายน้ํามันเครื่องและปะเก็น 

ขอแนะนํา
ขามขั้นตอนที่ 4–6 หากไมมีการเปลีย่นไสกรอง
น้ํามันเครื่อง

4. ถอดไสกรองน้ํามันเครื่องออกดวยประแจ
ถอดกรองน้ํามัน

ขอแ
ประ

ยาม

5

ขอแ
ตรว

แลว

6

ฝาปดชองเติมน้ํามันเครื่อง

โอริง

2

1

1. โบลทถายน้ํามันเครื่อง

2. ปะเก็น

1. ประแจถอดกรองน้ํามัน

2. ไสกรองน้ํามันเครื่อง

21

21

1. โ
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ขอ
แน

UAUS1203

าหลอเย็น

ตรวจวัดระดับน้ํายาหลอเย็นเปนประจํา นอกจาก

งเปลีย่นน้ํายาหลอเย็นตามที่กําหนดในตาราง

ํารุงรักษาตามระยะ

นะนํา
ไมมีน้ํายาหลอเย็นของแทของยามาฮา ใหใช

าตานการแข็งตัวเอธิลีนไกลคอลที่มีสารยับยั้ง

ดักรอนสําหรับเครื่องยนตอะลมูิเนียม และผสม

้ํากลั่นที่อัตราสวน 1:1

UAU20097

รวจวัดระดับน้ํายาหลอเย็น

จากระดับน้ํายาหลอเย็นจะเปลีย่นไปตาม

ภูมิเครื่องยนต จงึควรตรวจวัดในขณะที่

งยนตเย็น

จอดรถจกัรยานยนตบนพื้นราบ

1.

้ํายาหลอเย็นที่แนะนํา:

น้ํายาหลอเย็น YAMALUBE

ริมาณน้ํายาหลอเย็น:

ถังพักน้ํายาหลอเย็น (ขีดบอกระดับสูงสุด):

0.25 ลิตร (0.26 US qt, 0.22 Imp.qt)

หมอน้ํา (รวมในสายตางๆ):

1.93 ลิตร (2.04 US qt, 1.70 Imp.qt)
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7. ติดตั้งโบลทถายน้ํามันเครื่องพรอมปะเก็น

อันใหม แลวขันโบลทตามคาแรงบิดที่กําหนด

8. เทน้ํามันเครื่องที่แนะนําตามปริมาณที่กําหนด

ลงในหองเครื่องยนต

แนะนํา
ะนําใหใชกรวย

9. หลงัจากตรวจสอบโอริงฝาปดชองเติมน้ํามัน

เครื่องแลว ใหใสฝาปดชองเติม

ขอแนะนํา
เช็ดน้ํามันเครื่องที่หกออกกอนสตารทเครื่องยนต

10. สตารทเครื่องยนตและปลอยใหเครื่องยนต

เดินเบาสักครูพรอมกบัตรวจสอบวาไมมีน้ํามัน

รั่วซึมออกมา หากพบการรั่วซึม ใหดบั

เครื่องยนตทันทีและตรวจสอบสาเหตุ

ขอควรระวัง
UCA10402

หากไฟเตือนระดับน้ํามนัเครื่องกะพริบหรอืยังคง

สวางอยูแมวาระดับน้ํามนัเครื่องจะถูกตอง ใหดับ

เครื่องยนตทนัทีและใหผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบ

รถจักรยานยนต

11. ดับเครื่องยนต รอสักครูจนกวาน้ํามันจะตก

ตะกอน แลวทําการตรวจสอบระดับน้ํามัน

เครื่องเปนครั้งสุดทาย

น้ําย

ควร

นี้ ตอ

การบ

ขอแ
หาก

น้ําย

การก

กบัน

การต

เนื่อง

อุณห

เครื่อ

1.

ประแจวัดแรงบิด

คามาตรฐานแรงบิด:

ไสกรองน้ํามันเครื่อง:

17 N·m (1.7 kgf·m, 13 lb·ft)

คามาตรฐานแรงบิด:

โบลทถายน้ํามันเครื่อง:

43 N·m (4.3 kgf·m, 32 lb·ft)

1 น

ป
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. ติดตั้งฝาปดถงัพักน้ํายาหลอเย็น

UAU33032

เปลี่ยนน้ํายาหลอเยน็

เปลีย่นน้ํายาหลอเย็นตามที่กําหนดในตาราง

บํารุงรักษาและการหลอลืน่ตามระยะ ใหผู

นายยามาฮาทําการเปลีย่นน้ํายาหลอเย็นให 

ตือน! หามพยายามเปดฝาปดหมอน้ําในขณะที่

ื่องยนตยังรอนอยู [UWA10382]

1.

2.

3.
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2. เมื่อรถอยูในตําแหนงตั้งตรง ใหดูที่ระดับน้ํายา

หลอเย็นในถงัพัก

3. หากระดับน้ํายาหลอเย็นอยูที่ขดีบอกระดับ

ต่ําสุดหรือต่ํากวา ใหถอดฝาปดถังพักน้ํายา

หลอเย็นออก คําเตือน! เปดเฉพาะฝาปด

ถงัพักน้ํายาหลอเย็นเทานั้น หามพยายาม

เปดฝาปดหมอน้ําในขณะที่เครื่องยนตยัง

รอนอยู [UWA15162]

4. เติมน้ํายาหลอเย็นถึงขีดบอกระดับสูงสุด 

ขอควรระวัง: หากไมมนี้ํายาหลอเย็น ใหใช

น้ํากลั่นหรอืน้ํากอกที่ไมกระดางแทน หามใช

น้ํากระดางหรือน้ําเกลือเนื่องจากจะเปน

อันตรายตอเครื่องยนต หากใชน้ําแทนน้ํายา

หลอเย็น ใหเปลี่ยนกลับไปเปนน้ํายาหลอเย็น

โดยเร็วที่สุด มิฉะนั้นระบบระบายความรอน

จะไมสามารถปองกันการแข็งตัวและการ

กัดกรอนได หากเติมน้ําลงไปในน้ํายาหลอเย็น 

ใหผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบความเขมขน

ของสารปองกันการแข็งตัวในน้ํายาหลอเย็น

โดยเร็วที่สุด มิฉะนั้นประสิทธิภาพของน้ํายา

หลอเย็นจะลดลง [UCA10473]

5

การ

ตอง

การ

จําห

คําเ

เคร

ถังพักน้ํายาหลอเย็น

ขีดบอกระดับสงูสดุ

ขีดบอกระดับต่ําสุด

2

1

3
1. ฝาปดถังพักน้ํายาหลอเย็น

1



กา

6

ไส

ตอ

ตา

เปล

UAU21386

ตรวจสอบระยะฟรีปลอกคันเรง

ะยะฟรีปลอกคันเรงดังภาพ

จสอบระยะฟรีปลอกคันเรงตามระยะที่กําหนด 

ใหผูจําหนายยามาฮาทําการปรับตั้งตามความ

น

ะยะฟรีปลอกคันเรง

ะยะฟรีปลอกคันเรง:

3.0–5.0 มม. (0.12–0.20 นิ้ว)

1

B90F8199U2.book  Page 14  Tuesday, March 6, 2018  4:58 PM
รบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

6-14

UAU36765

กรองอากาศ

งเปลี่ยนไสกรองอากาศตามระยะที่กําหนดใน

รางการบํารุงรักษาและการหลอลืน่ตามระยะ 

ีย่นไสกรองอากาศโดยผูจําหนายยามาฮา

UAU44735

การตรวจสอบความเร็วรอบเครื่องยนต

เดินเบา

ตรวจสอบความเร็วรอบเครื่องยนตเดินเบา และให

ผูจําหนายยามาฮาปรับแกใหตามความจําเปน

การ

วัดร

ตรว

และ

จําเป

ความเร็วรอบเครื่องยนตเดินเบา:

1,100–1,300 รอบ/นาที

1. ร

ร



รุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

6

ระ

วา

เน

ท

ตา

จะ

เช

แล

ดัง

ป

ข
ตอ

คําเตอืน
UWA10512

บรรทุกน้ําหนักมากเกินไป การใชงานรถ

ยานยนตที่มนี้ําหนักบรรทุกมากเกินไปอาจ

หเกิดอุบัติเหตุได

รงดันลมยางขณะยางเย็น:

1 คน:

หนา:

250 kPa (2.50 kgf/cm², 36 psi)

หลัง:

290 kPa (2.90 kgf/cm², 42 psi)

2 คน:

หนา:

250 kPa (2.50 kgf/cm², 36 psi)

หลัง:

290 kPa (2.90 kgf/cm², 42 psi)

้ําหนักบรรทุกสูงสุด:

รถจักรยานยนต:

170 กก. (375 ปอนด)

น้ําหนักบรรทุกสูงสุดของรถจักรยานยนตคือ

น้ําหนักรวมของผูขับขี่ ผูโดยสาร สัมภาระ และ

อุปกรณตกแตงทั้งหมด
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UAU21403

ยะหางวาลว

ลวเปนสวนประกอบที่สําคัญของเครื่องยนต และ

ื่องจากระยะหางวาลวจะเปลีย่นเมื่อใชงาน จ ึงตอง

ําการตรวจสอบและปรับตั้งตามที่กําหนดไวใน

รางการบํารุงรักษาตามระยะ วาลวที่ไมไดปรับตั้ง

สงผลใหสวนผสมระหวางอากาศกับน้ํามัน

ือ้เพลิงไมไดสัดสวน มเีสียงรบกวนของเครื่องยนต 

ะเครื่องยนตเสียหายในที่สุด เพื่อปองกันปญหา

กลาว ตองใหผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบและ

รับตั้งระยะหางวาลวตามระยะเวลาสม่ําเสมอ

อแนะนํา
งทําการบํารุงรักษาเมื่อเครื่องยนตเย็น

UAU64412

ยาง

ยางเปนสิ่งเดียวที่สัมผัสกับถนน ความปลอดภัยใน

ทุกสภาวะการขับขี่ขึน้อยูกับสวนเลก็ๆ ที่สัมผัสกบั

ถนน นั่นคือ ยาง ดังนั้น จึงจําเปนตองบํารุงรักษายาง

ใหอยูในสภาพที่ดีตลอดเวลา และเปลี่ยนเมื่อถึงเวลาที่

เหมาะสมดวยขนาดยางที่กําหนด

แรงดันลมยาง

ควรตรวจสอบแรงดันลมยางทุกครั้งกอนการขับขี่ 

และปรับตามความจําเปน

คําเตอืน
UWA10504

การใชรถจักรยานยนตโดยที่แรงดันลมยางไมถูกต อง

อาจทําใหสูญเสียการควบคุมจนเกิดการบาดเจ็บสาห ัส

หรือถึงแกชีวิตได

 การตรวจสอบและการปรับแรงดันลมยางตอง

ทําขณะที่ยางเย็น (เมือ่อุณหภูมขิองยางเทากับ

อุณหภูมโิดยรอบ)

 ตองปรบัแรงดันลมยางใหสอดคลองกับความเรว็

ในการขับขี ่รวมถึงน้ําหนักรวมของผูขับขี ่

ผูโดยสาร สัมภาระ และอุปกรณตกแตงที่

กําหนดไวสําหรับรถรุนนี้

หาม

จักร

ทําใ

แ

น



กา

6

กา

ตอ

คว

หร

ขอ

ยาม

ขอ
ขีด

แต

เสม

ูลเกี่ยวกับยาง

ักรยานยนตรุนนี้ใชยางแบบไมมียางในและ
ลมยาง
ีการเสื่อมสภาพตามอายุ แมวาจะไมไดใชงาน
ใชในบางโอกาส การแตกของดอกยางและ
ยาง ซึ่งบางครั้งมีการเสียรูปของโครงยางรวมดวย 
ิ่งที่บงถึงการเสื่อมสภาพตามอายุ จึงควรตรวจ
อายุของยางที่เกาเกบ็โดยผูเชีย่วชาญ เพื่อให
จวายางมีความเหมาะสมที่จะใชตอไป

คําเตอืน
UWA10902

ยางหนาและยางหลังของรถจักรยานยนตควร
เปนยางยี่หอและรูปแบบเดียวกัน มิฉะนั้น
สมรรถนะในการบังคับรถอาจลดลง ซึ่ง
สามารถนําไปสูการเกิดอุบัติเหตุได

1.

2.

าลวลมยาง

สวาลวลมยาง

ุกปดวาลวลมยางพรอมซลี
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รตรวจสอบสภาพยาง

งตรวจสอบสภาพยางทุกครั้งกอนการขับขี ่หาก

ามลึกรองดอกยางบริเวณกึ่งกลางถึงคาที่กําหนด 

ือหากยางโดนเศษแกว ตะปู หรือมีการฉีกขาด

งแกมยาง ใหนํารถไปเปลีย่นยางที่ผูจําหนาย

าฮาทันที

แนะนํา
จํากดัความลกึรองดอกยางอาจแตกตางกนัใน

ละประเทศ ปฏบิัติตามกฎขอบังคับของทองถิ่น

อ

คําเตอืน
UWA10472

 ใหผูจําหนายยามาฮาเปลี่ยนยางที่สึกหรอให

รถของทาน การขบัขีร่ถจักรยานยนตที่ยางสึก

มากเกินไปไมเพียงผิดกฎหมาย แตยังทําให

เสถียรภาพในการขบัขี่ลดลงและทําใหสูญเสีย

การทรงตวัได

 การเปลี่ยนชิ้นสวนทีเ่กี่ยวของกับเบรคและลอ

ทั้งหมด รวมถึงยาง ควรใหผูจําหนายยามาฮา

ที่มคีวามรูความชํานาญเปนผูดําเนินการ

 ขับขีร่ถจักรยานยนตดวยความเร็วปานกลาง

หลังจากเปลี่ยนยางใหมๆ  เนื่องจากตองรอให

หนายางเขาที ่(broken in) กอน เพื่อใหใชยาง

ไดเตม็ประสิทธิภาพ

ขอม

รถจ
วาลว
ยางม
หรือ
แกม
เปนส
สอบ
แนใ



แกมยาง

ความลึกรองดอกยาง

ความลึกรองดอกยางต่ําสุด (หนาและหลัง):

1.6 มม. (0.06 นิ้ว)

1. ว

2. ไ

3. จ
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ห

เท

ใช

UAU21963

แม็ก

ใหรถจกัรยานยนตของทานมีสมรรถนะในการ

ี่สูง มีความทนทานและปลอดภัย ทานควรคํานึง

ุดที่สําคัญเกีย่วกับลอรถดังตอไปนี้

ควรตรวจสอบรอยแตก ความโคงงอ การบิดงอ 

หรือความเสียหายอื่นๆ ของวงลอกอนขับขี่

ทุกครั้ง หากพบวาลอชํารุด ใหนํารถ

จักรยานยนตเขารับการเปลีย่นลอโดยชาง

ของผูจําหนายยามาฮา อยาพยายามซอมแซม

ลอรถดวยตนเอง แมจะเปนการซอมแซมเลก็ๆ 

นอยๆ ก็ตาม ลอรถที่มีการเสียรูปทรงหรือ

รอยแตกจะตองเปลีย่นใหม

ควรทําการตั้งศูนยลอทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนลอ

หรือยาง ลอที่ไมไดศูนยอาจทําใหสมรรถนะ

แยลง การบังคบัควบคุมลดลง และอายุของ

ยางสั้นลง
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 ตรวจสอบใหแนใจทกุครั้งวาไดใสจุกปดวาลว

ลมยางแนนสนิทแลวเพื่อปองกันแรงดันลม

ยางรั่ว

 ใชเฉพาะวาลวลมยางและไสวาลวที่อยูใน

รายการตอไปนี้เพื่อปองกันยางแบนในระหวาง

การขับขี่

ลงัจากการทดสอบอยางละเอียด รายชือ่ยางตอไปน ี้

านั้นที่ไดรับการยอมรับจากยามาฮาวาสามารถ

กับรถจกัรยานยนตรุนนี้ได

คําเตอืน
UWA10601

รถจักรยานยนตคันนี้ติดตั้งยางความเร็วสูง 

ปฏบิัตติามรายการตอไปนี้เพื่อการใชยางอยางมี

ประสิทธิภาพมากทีสุ่ด

 ใชเฉพาะยางอะไหลที่กําหนดเทานั้น ยางชนิด

อื่นอาจมีอันตรายจากการระเบิดเมื่อขับขีท่ี่

ความเร็วสูง

 ยางใหมอาจยึดเกาะไมคอยดีในบางพื้นผิว

ถนนจนกวาหนายางจะเขาที่ (broken in) 

ดังนั้น กอนขบัขีด่วยความเร็วสูงจึงควรขบัขี่

ใหไดระยะทางประมาณ 100 กม. (60 ไมล) 

หลังจากติดตั้งยางใหม

 ตองอุนเครื่องยางกอนการขับขี่ทีค่วามเร็วส ูง

 ปรับแรงดันลมยางใหเหมาะกับสภาพการ

ใชงานเสมอ

ลอ

เพื่อ

ขับข

ถึงจ





ยางหนา:

ขนาด:

120/70 ZR17M/C (58W)

ผูผลิต/รุน:

BRIDGESTONE/S20F M

ยางหลัง:

ขนาด:

180/55 ZR17M/C (73W)

ผูผลิต/รุน:

BRIDGESTONE/S20R M

ยางหนาและยางหลัง:

วาลวลมยาง:

TR412

ไสวาลว:

#9100 (ของแท)



กา

6

กา

วัด

ตร

แล

ใน

ระ

ลด

ทิศ

UAU37914

ตรวจสอบระยะฟรีคันเบรคหนา

วรมีระยะฟรีที่ปลายคันเบรคหนา หากมีระยะฟรี 

ดใหผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบระบบเบรค

คําเตอืน
UWA14212

รคที่ออนหรือหยุนอาจบงบอกถึงการทํางาน

ระบบไฮดรอลิกในเบรคหนาวามีอากาศเขาไป 

วรใหผูจําหนายยามาฮาทําการไลลม (ไลฟอง

ศ) ออกจากระบบไฮดรอลิก เนื่องจากฟอง

1.

2.

2

มมีระยะฟรีคันเบรคหนา

1
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UAU22083

รปรับตั้งระยะฟรีคันคลัทช

ระยะฟรีคันคลัทชดังภาพ

วจสอบระยะฟรีคันคลัทชตามระยะที่กําหนด 

ะปรับตั้งตามขั้นตอนตอไปนี้ตามความจําเปน

การเพิ่มระยะฟรีคลัทช ใหหมุนโบลทปรับตั้ง

ยะฟรีคลัทชที่อยูบนคลัทชไปในทิศทาง (a) ในการ

ระยะฟรีคันคลัทช ใหหมุนโบลทปรับตั้งไปใน

ทาง (b)

ขอแนะนํา
หากยังไมไดระยะฟรีคนัคลัทชที่กําหนดตามที่

อธิบายไวดานบน หรือหากคลัทชทํางานไดไมถกูต อง 

ใหผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบกลไกคลัทชภายใน

การ

ไมค

โปร

คันเบ

ของ

จึงค

อากา

โบลทปรับตั้งระยะฟรีคันคลัทช

ระยะฟรีคันคลัทช

ระยะฟรีคันคลัทช:

10.0–15.0 มม. (0.39–0.59 นิ้ว)

1

(b)

(a)

1. ไ
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อา

ใน

แล

UAU22393

ตรวจสอบผาเบรคหนาและผาเบรคหลัง

ตรวจสอบความสึกของผาเบรคหนาและ

รคหลังตามระยะที่กําหนดในตารางการบํารุง

าและการหลอลื่นตามระยะ

UAU36891

บรคหนา

รคหนาแตละชิน้จะมีเข็มบอกพิกัดความสึก

ใหผูใชสามารถตรวจสอบความสึกของผาเบรค

ดยไมตองถอดแยกชิน้สวนเบรค ในการตรวจ

ความสึกของผาเบรค ใหตรวจสอบตําแหนง

เขม็บอกพิกดัความสึกขณะใชเบรค หากผาเบรค

ข็มบอกพิกัดความสึกของผาเบรค

1
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กาศที่อยูในระบบไฮดรอลิกจะทําใหสมรรถนะ

การเบรคลดลง ซึ่งอาจสงผลใหสูญเสียการควบคุม

ะกอใหเกิดอุบัติเหตุ

UAU36505

สวิทชไฟเบรค

ไฟเบรคควรสวางขึ้นกอนการเบรคจะทํางานเล็กนอย 

ไฟเบรคจะถกูกระตุนการทํางานโดยสวิทชที่เชื่อมตอ

กับคนัเบรคหนาและคันเบรคหลัง เนื่องจากสวิทช

ไฟเบรคเปนสวนประกอบของระบบเบรคปองกนั

ลอลอ็ค จึงควรทําการบํารุงรักษาโดยผูจําหนาย

ยามาฮาเทานั้น

การ

ตอง

ผาเบ

รักษ

ผาเ

ผาเบ

เพื่อ

ไดโ

สอบ

ของ

1. เ

1



กา

6

สึก

คว

ผา

ผา

เพื่อ

ได

ตร

คว

คว

ทั้ง

หลัง

คําเตอืน
UWA16011

ํารุงรักษาอยางไมถูกตองอาจทําใหสูญเสีย

สิทธิภาพในการเบรค ปฏิบัติตามขอควรระวัง

ปนี้:

น้ํามันเบรคทีไ่มเพียงพออาจทําใหอากาศเขาไป

ในระบบเบรค สงผลใหประสิทธิภาพในการ

เบรคลดลง

ทําความสะอาดฝาปดชองเตมิกอนเปดออก 

ใชเฉพาะน้ํามนัเบรค DOT 4 จากบรรจุภัณฑ

ที่ซีลไวเทานั้น

1.

1
ีดบอกระดับต่ําสุด

้ํามันเบรคที่กําหนด:

DOT 4

1
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จนเหน็เข็มบอกพิกัดความสึกเกอืบถงึดิสกเบรค 

รใหผูจําหนายยามาฮาเปลี่ยนผาเบรคใหใหม ทั้งชุด

UAU46292

เบรคหลัง

เบรคหลงัแตละชิน้จะมีรองบอกพิกดัความสึก

ใหผูใชสามารถตรวจสอบความสึกของผาเบรค

โดยไมตองถอดแยกชิ้นสวนของเบรค ในการ

วจสอบความสึกของผาเบรค ใหดูที่รองบอกพิกัด

ามสึก หากผาเบรคสึกจนเกือบเห็นรองบอกพิกัด

ามสึก ควรใหผูจําหนายยามาฮาเปลี่ยนผาเบรค

ชุด

UAU40262

การตรวจสอบระดับน้ํามันเบรค

กอนขบัขี่ ใหตรวจสอบวาน้ํามันเบรคอยูเหนือข ีดบอก

ระดับต่ําสุด ตรวจสอบระดับน้ํามันเบรคกับระดับ

สูงสุดของกระปุกน้ํามันเบรค เติมน้ํามันเบรคตาม

ความจําเปน

เบรคหนา

เบรค

การบ

ประ

ตอไ





รองบอกพิกัดความสกึของผาเบรค

1

1. ขีดบอกระดับต่ําสุด

1 1. ข

น
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ข
น

เส

ท

เม

น

แส

ระ

UAU22734

เปลี่ยนถายน้ํามันเบรค

ูจําหนายยามาฮาเปลี่ยนถายน้ํามันเบรคทุก 2 ป 

กจากนี้ ควรเปลี่ยนซีลของแมปมเบรคตัวบนและ

มเบรคตัวลาง รวมทั้งทอน้ํามันเบรคตามระยะ

บุดานลาง หรือเร็วกวานั้นหากมีการชํารุดหรือ

ึม

ซีลเบรค: ทุก 2 ป

ทอน้ํามันเบรค:  ทุก 4 ป
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 ใชน้ํามันเบรคทีก่ําหนดไวเทานั้น มิฉะนั้น

อาจทําใหซีลยางเสื่อมสภาพ เปนเหตใุหเกิด

การรั่วซึม

 เติมดวยน้ํามนัเบรคชนิดเดียวกันเสมอ การเตมิ

น้ํามนัเบรคอื่นนอกเหนือจาก DOT 4 อาจทํา

ใหเกิดปฏิกิริยาทางเคมทีี่อันตราย

 ระมัดระวังไมใหน้ําเขาไปในกระปุกน้ํามนัเบรค

ขณะเตมิน้ํามันเบรค น้ําจะทําใหจุดเดือดของ

น้ํามนัเบรคต่ําลงเปนอยางมาก และอาจทําให

เกิดแรงดันฟองอากาศในระบบเบรค และสิ่ง

สกปรกอาจจะอุดตันที่วาลวของชุดไฮดรอลิก 

ABS

อควรระวัง
UCA17641

้ํามนัเบรคอาจทําใหพื้นผิวสีหรือชิ้นสวนพลาสติก

ียหายได จึงตองทําความสะอาดน้ํามนัเบรคที่หก

ันทีทกุครั้ง

ื่อผาเบรคมีความสึก เปนเรื่องปกติที่ระดับของ

้ํามันเบรคจะคอยๆ ลดลง ระดับน้ํามันเบรคที่ต่ําอาจ

ดงถึงความสึกของผาเบรคและ/หรือการรั่วของ

บบเบรค จึงตองแนใจวาไดตรวจสอบความสึก

ของผาเบรคและการรั่วของระบบเบรค หากระดับ

น้ํามันเบรคลดลงกะทันหัน ควรใหผูจําหนายยามาฮ า

ตรวจสอบหาสาเหตุกอนขับขี่ตอ

การ

ใหผ

นอ

แมป

ที่ระ

รั่วซ







กา

6

ระ

คว

ขับ

กา

ขอ
ขณ

มีน

ในการปรับโซขับใหตึง ใหหมุนโบลทปรับตั้ง

ระยะหยอนโซขบัที่แตละดานของสวิงอารม

ไปในทิศทาง (a) ในการคลายความตึงของ

โซขับ ใหหมุนโบลทปรับตั้งที่แตละดานของ

สวิงอารมไปในทิศทาง (b) จากนั้นดันลอหลงั

ไปขางหนา

1.

ัทแกนลอ

ัทล็อค

21
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UAU22762

ยะหยอนโซขับ

รตรวจสอบระยะหยอนโซขับทุกครั้งกอนการ

ขีแ่ละปรับตั้งตามความจําเปน

UAU2277G

รตรวจสอบระยะหยอนโซขบั

1. ตั้งรถจักรยานยนตไวบนขาตั้งขาง

แนะนํา
ะตรวจสอบและปรับตั้งระยะหยอนโซขับ ไมควร

้ําหนักใดๆ บนรถจกัรยานยนต

2. เขาเกียรวาง

3. วัดระยะหยอนโซขับดังภาพ

4. หากระยะหยอนโซขับไมถูกตอง ใหปรับตาม

ขั้นตอนตอไปนี้ ขอควรระวัง: ระยะหยอน
โซขับทีไ่มพอดีจะทําใหเครื่องยนต รวมถึง

ชิ้นสวนที่สําคัญอื่นๆ ของรถจักรยานยนต

ทํางานมากเกินไป และอาจทําใหโซเลื่อนไหล

หรือแตกหักได หากระยะหยอนโซขับเกิน 

25.0 มม. (0.98 นิ้ว) โซสามารถทําลายโครงรถ 

สวิงอารม และชิ้นสวนอื่นๆ ได เพื่อปองกัน

ไมใหเกิดภาวะนี้ขึ้น ตองรักษาระยะหยอน

โซขับใหตรงตามคาทีก่ําหนด [UCA17791]

UAU57971

การปรับตัง้ระยะหยอนโซขับ

ปรึกษาผูจําหนายยามาฮากอนทําการปรับตั้งระยะ

หยอนโซขับ

1. คลายนัทแกนลอและนัทล็อคที่แตละดานของ

สวิงอารม

2.

ระยะหยอนโซขับ

1

ระยะหยอนโซขับ:

5.0–15.0 มม. (0.20–0.59 นิ้ว)

1. น

2. น
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ใช

ขอ

โซ

ศูน

UAU23026

ทําความสะอาดและการหลอลื่นโซขับ

ทําความสะอาดและหลอลื่นโซขับตามระยะที่

นดในตารางการบํารุงรักษาและการหลอลื่นตาม

ะ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อขับขีใ่นบริเวณที่มีฝุน

หรือเปยก มิฉะนั้นโซขับจะสึกหรออยางรวดเร็ว 

ําการบํารุงรักษาโซขบัตามขั้นตอนตอไปนี้

ควรระวัง
UCA10584

หลอลื่นโซขบัหลังการลางทําความสะอาดรถ

ยานยนตหรือขบัขี่ในบริเวณทีเ่ปยก

. ทําความสะอาดโซขับดวยน้ํามันกาดและ

แปรงนุมขนาดเลก็ ขอควรระวัง: เพื่อปองกัน
โอริงเสียหาย หามใชเครื่องทําความสะอาด

แรงดันไอน้ํา เครื่องฉดีน้ําแรงดันสูง หรือสาร

ทําละลายที่ไมเหมาะสมในการทําความสะอาด

โซขบั [UCA11122]

. เช็ดโซขับใหแหง

. หลอลืน่โซขบัใหทั่วดวยน้ํามันหลอลืน่โซ

1.
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อแนะนํา
เครื่องหมายจัดแนวและรอยบากที่แตละดาน

งสวิงอารมตรวจใหแนใจวาตัวปรับตั้งความต ึง

ขับทั้งสองอยูในตําแหนงเดียวกันเพื่อใหตำแหนง

ยลอถูกตอง

3. ขนันัทแกนลอ ตามดวยนัทลอ็คตามคาแรงบิด

ทีก่ําหนด

4. ตรวจสอบใหแนใจวาตัวปรับตั้งความตึงโซขับ

ทัง้สองอยูในตําแหนงเดียวกนั ระยะหยอน

โซขบัถูกตอง และการเคลือ่นที่ของโซขับ

มคีวามราบรื่น

การ

ตอง

กําห

ระย

มาก

ใหท

ขอ
ตอง

จักร

1

2

3

โบลทปรับตั้งระยะหยอนโซขับ

(a)

(b)

1

1. รอยบาก

2. เครื่องหมายจัดแนว

3. ตัวปรับตั้งความตึงโซขับ

คามาตรฐานแรงบิด:

นัทแกนลอ:

150 N·m (15 kgf·m, 111 lb·ft)

นัทล็อค:

16 N·m (1.6 kgf·m, 12 lb·ft)

31

2



กา

6

UAU23115

ตรวจสอบและการหลอลื่นปลอกคันเรง

สายคันเรง

ตรวจสอบการทํางานของปลอกคันเรงทุกครั้ง

ขบัขี่ นอกจากนี้ ควรใหผูจําหนายยามาฮาทําการ

ลื่นสายคันเรงตามที่กําหนดในตารางการบํารุง

าและการหลอลืน่ตามระยะ

ันเรงมีตัวครอบยางติดตั้งอยู ตรวจใหแนใจวา

รอบติดตั้งไวแนนดีแลว แมวาจะติดตั้งต ัวครอบ

ถูกตอง กย็ังไมสามารถปองกนัน้ําเขาไดอยาง

ูรณ จงึตองใชความระมัดระวังไมเทน้ําลงบน

รอบหรือสายโดยตรงเมื่อทําการลางรถ หากสาย

ตัวครอบสกปรก ใชผาหมาดๆ เชด็ใหสะอาด
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โอริงพิเศษ ขอควรระวัง: หามใชน้ํามนั
เครื่องหรือสารหลอลื่นอื่นใดกับโซขับ เพราะ

อาจมสีารทีท่ําใหโอริงเสียหายได [UCA11112]

UAU23098

การตรวจสอบและการหลอลื่นสายควบคุม

ตางๆ

กอนการขับขีทุ่กครั้ง ควรตรวจสอบการทํางาน

ของสายควบคุมทั้งหมดและสภาพของสาย และ

หลอลื่นสายและปลายสายตามความจําเปน หากสาย

ชํารุดหรือขยับไดไมราบรื่น ใหผูจําหนายยามาฮา

ทําการตรวจสอบหรือเปลีย่นใหม คําเตอืน! ความ

เสียหายทีผ่ิวดานนอกของสายควบคุมตางๆ อาจทํา

ใหเกิดสนิมภายในสายและทําใหสายขยับไดยาก 

จึงควรเปลี่ยนสายใหมโดยเร็วที่สุดเพื่อปองก ัน

ไมใหเกิดสภาวะที่ไมปลอดภัย [UWA10712]

การ

และ

ควร

กอน

หลอ

รักษ

สายค

ตัวค

อยาง

สมบ

ตัวค

หรือ
สารหลอลื่นที่แนะนํา:

น้ํามันหลอลื่นสายควบคุมของยามาฮาหรือ

น้ํามันหลอลื่นที่เหมาะสม
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คว

คัน

คัน

คัน

คัน

UAU23144

ตรวจสอบและการหลอลื่นคันเบรคหนา

ะคันคลัทช

ตรวจสอบการทํางานของคันเบรคหนาและ

คลทัชทุกครั้งกอนขบัขี่ และหลอลืน่เดือยคัน

คหนาและคันคลัทชตามความจําเปน

เบรคหนา

คลัทช

B90F8199U2.book  Page 25  Tuesday, March 6, 2018  4:58 PM
การบํา

6-25

UAU44276

ารตรวจสอบและการหลอลื่นคันเบรคหลัง

ละคันเปลี่ยนเกียร

รตรวจสอบการทํางานของคันเบรคหลังและ

เปลีย่นเกียรทุกครั้งกอนขับขี่ และหลอลืน่เดือย

เบรคหลังและคันเปลีย่นเกียรตามความจําเปน

เบรคหลัง

เปลี่ยนเกียร

การ

แล

ควร

คัน

เบร

คัน

คัน

สารหลอลื่นทีแ่นะนํา:

จาระบีลิเธยีม



กา

6

UAUM1653

หลอลื่นเดือยสวิงอารม

สวิงอารมตองไดรับการหลอลื่นโดยผูจําหนาย

ฮาตามที่กําหนดไวในตารางการบํารุงรักษาและ

ลอลื่นตามระยะ

ารหลอลื่นที่แนะนํา:

จาระบีลิเธียม

B90F8199U2.book  Page 26  Tuesday, March 6, 2018  4:58 PM
รบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

6-26

UAU23203

การตรวจสอบและการหลอลื่นขาตั้งขาง

กอนการขับขีทุ่กครั้ง ควรตรวจสอบวาขาตั้งขางมี

การเคลือ่นตัวขณะใชงานฝดหรือไม และหลอลื่นที่

จดุหมุนตามความจําเปน

คําเตอืน
UWA10732

หากขาตั้งขางมกีารเคลื่อนที่ขึน้และลงฝด ควรนํารถ

เขาทําการตรวจสอบหรือซอมทีผู่จําหนายยามาฮา 

มฉิะนั้นขาตัง้ขางอาจสัมผัสกับพื้นและทําใหผ ูขบัขี่

เสียสมาธิ สงผลใหสูญเสียการควบคุมได

การ

เดือย

ยามา

การห

สารหลอลื่นที่แนะนํา:

คันเบรคหนา:

จาระบีซิลิโคน

คันคลัทช:

จาระบีลิเธียม

สารหลอลื่นที่แนะนํา:

จาระบีลิเธียม

ส
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ก

ตอ

ดัง

แล

กา

ตร

เส

กา

UAU23285

ตรวจสอบชุดบังคับเลี้ยว

นคอรถที่สึกหรือหลวมอาจกอใหเกดิอันตราย

จงึตองตรวจสอบการทํางานของชดุบังคบัเลี้ยว

อไปนี้ตามที่กําหนดในตารางการบํารุงรักษาและ

หลอลืน่ตามระยะ

. ยกลอหนาใหลอยเหนือพื้น (ดูหนา 6-35) 

คําเตอืน! เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ ใหหนุน

รองรถใหมั่นคงเพื่อปองกันอันตรายจากการ

ที่รถลม [UWA10752]

. จับสวนลางของแกนโชคอัพหนาและพยายาม

โยกไปมา หากแกนโชคอัพหนามีระยะฟรี 

ใหนํารถจกัรยานยนตของทานไปใหผูจําหนาย

ยามาฮาตรวจสอบและแกไขชุดบังคับเลีย้ว
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UAU23273

ารตรวจสอบโชคอัพหนา

งตรวจสอบสภาพและการทํางานของโชคอัพหนา

ตอไปนีต้ามที่กําหนดไวในตารางการบํารุงรักษา

ะการหลอลืน่ตามระยะ

รตรวจสอบสภาพ

วจสอบกระบอกโชคตัวในวามีรอยขีดขวน ความ

ียหาย หรือการรั่วของน้ํามันหรือไม

รตรวจสอบการทํางาน

1. ตั้งรถจกัรยานยนตบนพื้นราบและใหอยูใน

ตําแหนงตั้งตรง คําเตือน! เพื่อหลีกเลี่ยงการ

บาดเจ็บ ใหหนุนรองรถใหมั่นคงเพื่อปองกัน

อันตรายจากการที่รถลม [UWA10752]

2. ขณะที่บีบคันเบรคหนา ใหกดแฮนดบังคบั

ลงแรงๆ หลายๆ ครั้งเพื่อตรวจสอบวาโชคอัพ

หนายุบตัวและคืนตัวไดอยางนุมนวลหรือไม

ขอควรระวัง
UCA10591

หากโชคอัพหนาชํารดุหรือทํางานไมราบรื่น ใหนํารถ

จักรยานยนตของทานไปใหผูจําหนายยามาฮาตรวจ

สอบหรือซอม

การ

ลูกป

ได 

ดังต

การ

1

2



กา

6

กา

ตอ

ตา

หล

หา

ลกู

ไมใหผิวหนัง ดวงตา หรือเสื้อผาสัมผัสถูกน้ํายา 

และปกปองดวงตาของทานทุกครั้งเมื่อตอง

ทํางานใกลกับแบตเตอรี่ ในกรณีที่สัมผัสถูก

รางกาย ใหปฐมพยาบาลดวยวิธีการตอไปนี้

 ภายนอก: ลางดวยน้ําเปลาปรมิาณมาก

 ภายใน: ดื่มน้ําหรือนมในปริมาณมาก และ

รีบไปพบแพทยทันที

 ดวงตา: ลางดวยน้ําเปลาเปนเวลา 15 นาที

และไปพบแพทยทันที

กระบวนการทํางานของแบตเตอรี่กอใหเกิด

แกสไฮโดรเจนทีง่ายตอการระเบิด ดังนั้น 

ควรหลีกเลี่ยงอยาใหเกิดประกายไฟ เปลวไฟ 

สูบบุหรี ่ฯลฯ ใกลกับแบตเตอรี่ และควรชารจ

แบตเตอรี่ในที่ทีม่ีอากาศถายเทเพียงพอ

เก็บแบตเตอรี่ใหพนมือเด็ก

ารจแบตเตอรี่

ูจําหนายยามาฮาชารจแบตเตอรี่ทันทีหาก

เตอรี่มีการคายประจไุฟออก อยาลมืวาแบตเตอรี่
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UAU23292

รตรวจสอบลูกปนลอ

งทําการตรวจสอบลกูปนลอหนาและลอหลัง

มที่กําหนดในตารางการบํารุงรักษาและการ

อลื่นตามระยะ หากมีระยะคลอนที่ดุมลอหรือ

กลอหมุนไดไมราบรื่น ควรนํารถเขาตรวจสอบ

ปนลอที่ผูจําหนายยามาฮา

UAU50292

แบตเตอรี่

แบตเตอรี่จะอยูใตเบาะนั่ง (ดูหนา 3-22)

รถจักรยานยนตรุนนี้ติดตั้งแบตเตอรี่ชนิด VRLA 

(Valve Regulated Lead Acid) ซึ่งไมจําเปนตอง

ตรวจสอบระดับน้ํายาอีเล็คโตรไลทหรือเติมน้ํากล ั่น 

อยางไรกต็าม ตองตรวจสอบการเชือ่มตอสาย

แบตเตอรี่ และปรับใหแนนตามความจําเปน

คําเตอืน
UWA10761

 น้ํายาอีเล็คโตรไลทนั้นมพีิษและเปนอันตราย

เนื่องจากประกอบดวยกรดซัลฟูริกซึ่งสามารถ

ไหมผิวหนังอยางรุนแรงได จึงควรหลีกเลี่ยง





การช

ใหผ

แบต

1. สายแบตเตอรี่ขั้วบวก (สีแดง)

2. ฝาครอบ

3. สายแบตเตอรี่ขั้วลบ (สีดํา)

21 3
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UAU73340

เปลี่ยนฟวส

งฟวส 1 ติดตั้งอยูที่ดานหลังของฝาครอบด านขวา

เขาถึงกลองฟวส 1 ใหถอดและติดตั้งฝาครอบขาง

ขวาและฝาครอบยางดังนี้

. ถอดนัทและโบลทออก

. ดึงฝาครอบขางดานขวาและฝาครอบยางออก

ตามที่แสดงในภาพ

าครอบขางดานขวา

ัท

บลท

1

32
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ีแนวโนมจะคายประจุไฟไดเร็วขึ้นหากติดตั้ง

กรณอิเลก็ทรอนิกสเสริมใหกับรถจักรยานยนต

อควรระวัง
UCA16522

ําหรับการชารจแบตเตอรี่ชนิด VRLA (Valve 

egulated Lead Acid) ตองใชเครื่องชารจ

ตเตอรี่ (แรงดันไฟฟาคงที่) แบบพิเศษ การใช

รื่องชารจแบตเตอรี่ทั่วไปจะทําใหแบตเตอรี่ชํารุด

ียหาย

รเก็บแบตเตอรี่

1. หากจะไมมีการใชรถนานกวา 1 เดือน ใหถอด

แบตเตอรี่ออกจากตัวรถ ชารจไฟใหเต็ม และ

นําไปเก็บในที่เย็นและแหง ขอควรระวัง: 
ในการถอดแบตเตอรี่ ดูใหแนใจวาไดปดสวิทช

กุญแจแลว จากนั้นถอดสายขั้วลบของ

แบตเตอรีก่อน แลวจึงถอดสายขั้วบวก [UCA16304]

2. หากตองการเก็บแบตเตอรี่ไวนานกวาสอง

เดือน ใหตรวจสอบอยางนอยเดือนละครั้ง

และชารจใหเต็มตามความจําเปน

3. ชารจไฟใหเต็มกอนนําไปติดตั้งเขากบัรถ 

ขอควรระวัง: ในการติดตั้งแบตเตอรี่ ดูใหแนใจ

วาไดปดสวิทชกุญแจแลว จากนั้นเชื่อมตอ

สายขัว้บวกของแบตเตอรี่กอน แลวจึงเชื่อมตอ

สายขัว้ลบ [UCA16842]

4. หลังการติดตั้ง ดูใหแนใจวาไดตอขั้วแบตเตอรี่

อยางถูกตอง

ขอควรระวัง
UCA16531

รักษาแบตเตอรี่ใหมีประจุเต็มอยูเสมอ การเก็บ

แบตเตอรี่ที่คายประจุไฟออกหมดอาจทําใหแบตเตอร ี่

ชํารุดเสียหายโดยถาวร

การ

กลอ

การ

ดาน

1

2

1. ฝ

2. น

3. โ



กา

6

1.

2.

วสหลัก

ลองฟวส 2

วสระบบหัวฉดีน้ํามันเชื้อเพลิง

วสสํารองระบบหัวฉดีน้ํามันเชื้อเพลิง

วสมอเตอรพดัลมหมอน้ํา

วสสํารอง

วสลิ้นเรงอิเล็กทรอนิกส

วสโซลินอยด ABS

วสมอเตอร ABS

วสอะไหล

2

1

3 4

15

15

15
1
2
3
4
5
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3. วางฝาครอบและฝาครอบยางในตําแหนงเดิม

4. ใสนัทและโบลท

ฟวสหลัก, ฟวสระบบหวัฉีดน้ํามันเชือ้เพลงิ และ

กลองฟวส 2 ติดตั้งอยูใตเบาะนั่ง (ดูหนา 3-22)

กลองฟวส 1

ฝาครอบยาง

12

1. ฟวสจุดระเบิด

2. ฟวสชุดควบคุม ABS

3. ฟวสไฟฉุกเฉิน

4. ฟวสไฟหรี่หนา 1

5. ฟวสระบบไฟสญัญาณ

6. ฟวสไฟหนา

7. ฟวสอะไหล

71
2
3
4
5
6

1. ฟ

2. ก

3. ฟ

4. ฟ

1. ฟ

2. ฟ

3. ฟ

4. ฟ

5. ฟ

6. ฟ

6
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. หากฟวสขาดอีกในทันที ควรใหผูจําหนาย

ยามาฮาตรวจสอบระบบไฟฟาให

1.

2.

3.
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อแนะนํา
รเขาถงึฟวสระบบหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง ให ถอด

ครอบรีเลยสตารทเตอรโดยการดึงขึ้นดานบน

ากฟวสขาด ใหเปลี่ยนใหมตามขั้นตอนตอไปนี้

1. บิดกญุแจไปที่ “OFF” เพื่อปดวงจรไฟฟาที่

ตองการตรวจสอบ

2. ถอดฟวสที่ขาดออก แลวเปลีย่นใหมโดย

ใชฟวสซึ่งมีขนาดแอมปตามที่กําหนด 

คําเตือน! หามใชฟวสที่มกีําลังไฟสูงกวาที่

กําหนด เนื่องจากจะทําใหระบบไฟฟาเกิด

ความเสียหายเปนอยางมาก และอาจทําให

เกิดไฟลุกไหม [UWA15132]

3. บดิกุญแจไปที่ “ON” และเปดวงจรไฟฟาที่
ตองการเพื่อตรวจสอบวาอุปกรณทํางาน
หรือไม

4

ฝาครอบรีเลยสตารทเตอร

ฟวสระบบหัวฉีดน้ํามันเชือ้เพลิง

ฟวสสํารองระบบหัวฉีดน้ํามันเชือ้เพลิง

1

2

3

ฟวสที่กําหนด:
ฟวสหลัก:

50.0 A
ฟวสไฟหนา:

15.0 A
ฟวสระบบไฟสัญญาณ:

7.5 A
ฟวสจุดระเบิด:

15.0 A
ฟวสไฟฉุกเฉิน:

7.5 A
ฟวสมอเตอรพัดลมหมอน้ํา:

15.0 A
ฟวสมอเตอร ABS:

30.0 A
ฟวสโซลินอยด ABS:

15.0 A
ฟวสระบบหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง:

10.0 A
ฟวสชุดควบคุม ABS:

7.5 A
ฟวสสํารอง:

7.5 A
ฟวสลิ้นเรงอิเล็กทรอนิกส:

7.5 A
ฟวสไฟหรี่หนา 1:

2.0 A



กา

6

กา

รถ

หล

ขอ
ระ





ปลดตัวยึดหลอดไฟหนา จากนั้นถอดหลอดไฟ

ที่ขาดออก

าครอบหลอดไฟหนา

ั้วสายไฟหนา

ัวยึดหลอดไฟหนา

ลอดไฟหนา

1
2

1

2
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UAU34386

รเปลี่ยนหลอดไฟหนา

จักรยานยนตรุนนี้ใชหลอดไฟหนาฮาโลเจน หาก

อดไฟหนาขาด ใหเปลีย่นตามขั้นตอนตอไปนี้

ควรระวัง
UCA10651

วังอยาใหชิ้นสวนเหลานี้ชํารุด:

หลอดไฟหนา

อยาสัมผัสสวนทีเ่ปนแกวของหลอดไฟหนา 

และอยาใหเปอนน้ํามันเพราะจะทําใหมัว 

และทําใหความสวางและอายุการใชงานของ

หลอดไฟสั้นลง ดังนั้นควรทําความสะอาด

หลอดไฟ ดวยการใชผาสะอาดชุบแอลกอฮอล

หรือทินเนอรเช็ดทําความสะอาดคราบสกปรก

หรือรอยนิ้วมอืที่หลอดไฟหนา

เลนสไฟหนา

อยาติดฟลมสีหรือสติ๊กเกอรที่เลนสไฟหนา

อยาใชหลอดไฟหนาที่มขีนาดวัตตสูงกวาที่

กําหนดไว

1. ถอดชดุไฟหนาโดยการถอดโบลทแตละดาน

ออก

2. ปลดขัว้ไฟหนา และจากนั้นถอดฝาครอบ

หลอดไฟหนาออก

3.

1. อยาสมัผัสสวนที่เปนแกวของหลอดไฟ

1. โบลท

1

1. ฝ

2. ข

1. ต

2. ห
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. ใสหลอดไฟอันใหมเขาไปที่ขั้วหลอดไฟ

. ติดตั้งขั้วหลอดไฟ (พรอมหลอดไฟ) โดยการ

ดันเขาไป

. ติดตั้งชุดไฟหนา

ลอดไฟหรี่หนา

1
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4. ใสหลอดไฟหลอดหนาอันใหมกลับเขาไป 

แลวยึดใหแนนกับตัวยึดหลอดไฟ

5. ประกอบฝาครอบหลอดไฟหนา และจากนั้น

ตอขั้วไฟหนา

6. ติดตั้งชุดไฟหนาโดยใสโบลทยึด

7. ควรใหผูจําหนายยามาฮาทําการปรับตั้งลํา

แสงไฟหนาหากจําเปน

UAU45226

การเปลี่ยนหลอดไฟหรี่หนา

หากหลอดไฟหรี่หนาขาด ใหเปลีย่นตามขั้นตอน

ตอไปนี้

1. ถอดชุดไฟหนา (ดูหนา 6-32)

2. ถอดขั้วหลอดไฟหรี่หนา (พรอมกับหลอดไฟ) 

โดยการดึงออกมา

3. ถอดหลอดไฟที่ขาดออกโดยการดึงออกมา

4

5

6

1. ขั้วหลอดไฟหรี่หนา

1

1. ห



กา

6

ไฟ

รถ

LE

หา

ยาม

ใสหลอดไฟใหมเขาไปในขั้ว แลวกดเขาไป

ดานในและหมุนตามเข็มนาฬิกาไปจนสุด

ประกอบเลนสกลบัคืนดวยสกรู ขอควรระวัง: 
อยาขนัสกรูแนนเกินไป มิฉะนั้นเลนสอาจ

แตกได [UCA11192]

ลอดไฟเลีย้ว

1
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UAU70540

เบรค/ไฟทาย

จักรยานยนตรุนนี้ติดตั้งไฟเบรค/ไฟทายแบบ 

D

กไฟเบรค/ไฟทายไมสวางขึ้น ควรใหผูจําหนาย

าฮาทําการตรวจสอบ

UAU24205

การเปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยว

1. ถอดเลนสไฟเลีย้วโดยการถอดสกรู

2. ถอดหลอดไฟที่ขาดออกโดยการดันเขาและ

หมุนทวนเข็มนาฬิกา

3.

4.
1. เลนสไฟเลีย้ว

2. สกรู

1

2
1. ห



รุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

6

ไฟ

ห

ยา

ให

UAU25872

แกไขปญหา

ารถจักรยานยนตยามาฮาจะไดรับการตรวจสอบ

งละเอียดกอนที่จะสงออกจากโรงงาน แตก็อาจ

ปญหาในระหวางการทํางานได ไมวาจะเปน

หาในระบบน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบกําลงัอัด หรือ

บจดุระเบิด เปนตน ซึ่งอาจสงผลใหสตารทเครื่อง

ากและอาจทําใหสูญเสียกําลัง

างการแกไขปญหาตอไปนี้แสดงขัน้ตอนที่งาย

รวดเร็วในการตรวจสอบระบบที่สําคญัเหลานี้

ตัวทานเอง อยางไรก็ตาม หากรถจกัรยานยนต

ทานจําเปนตองไดรับการซอมแซมใดๆ ควรใหผ ู

นายยามาฮาเปนผูดําเนินการ เนื่องจากมีชางที่มี

ะ ประสบการณ ความรู และเครื่องมือที่จําเป ็น

ารซอมรถจกัรยานยนตอยางถกูตอง

ะไหลแทของยามาฮาเทานั้น อะไหลเลียนแบบ

มองดูเหมือนอะไหลยามาฮา แตมักจะมีคณุภาพ

กวา อายุการใชงานที่สั้นกวา และอาจสงผลให

ทําการซอมบํารุงที่มีคาใชจายสูง

คําเตอืน
UWA15142

ะตรวจสอบระบบน้ํามันเชื้อเพลิง หามสูบบุหรี่ 

ดูใหแนใจวาไมมีเปลวไฟหรือประกายไฟใน

วณนั้น รวมทัง้ไฟแสดงการทํางานของเครื่องทํา

อนหรือเตาไฟ 
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UAU24331

สองปายทะเบียน

ากไฟสองปายทะเบียนไมสวางขึ้น ใหผูจําหนาย

มาฮาตรวจสอบวงจรไฟฟาหรือเปลีย่นหลอดไฟ

ม

UAU67131

การหนุนรองรถจักรยานยนต

เนื่องจากรถรุนนี้ไมไดติดตั้งขาตั้งกลาง ให ใชตัวตั้ง

ยึดรถสําหรับบํารุงรักษาเมื่อทําการถอดลอหนาหร ือ

ลอหลงั หรือเมื่อทําการบํารุงรักษาอื่นๆ ที่ตองใหรถ

จักรยานยนตตั้งตรง

ตรวจสอบวารถจักรยานยนตอยูในตําแหนงที่มั่นคง

และบนพื้นราบกอนเริ่มดําเนินการบํารุงรักษา

การ

แมว

อยา

เกดิ

ปญ

ระบ

ไดย

ตาร

และ

ดวย

ของ

จําห

ทักษ

ในก

ใชอ

อาจ

ดอย

ตอง

ขณ

และ

บริเ

น้ําร

1. ตัวตั้งยึดรถสําหรับบํารุงรักษา (ตัวอยาง)

1



กา

6

น้ํา

หร

ทํา
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มันเบนซินหรือไอน้ํามันเบนซินสามารถจุดติด

ือระเบิดได สงผลใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือ

ใหทรัพยสินเสียหาย
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UAU42365

ต

ป

ารทไมติด
ตเตอรี่

ถาเครื่องยนตสตารทไมติด
ใหตรวจสอบการจุดระเบิด

ารสตารทดวยไฟฟา

รื่องยนตสตารทไมติด
รวจสอบกําลังอัด

ขา

ามาฮา
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ารางการแกไขปญหา

ญหาในการสตารทหรือสมรรถนะของเครื่องยนตต่ํา

1. น้ํามนัเชื้อเพลิง

ตรวจสอบระดับน้ํามัน

เชื้อเพลิงในถัง

น้ํามันเชื้อเพลิงเพียงพอ ตรวจสอบแบตเตอรี่

ไมมีน้ํามันเชื้อเพลิง
ถาเครื่องยนตสต
ใหตรวจสอบแบ

เติมน้ํามัน
เชื้อเพลิง

2. แบตเตอรี่

ทําการสตารท

ดวยไฟฟา

เครื่องยนตหมุนเร็ว

เครื่องยนตหมุนชา

แบตเตอรี่อยูในสภาพดี

ตรวจสอบการตอสายแบตเตอรี่ 
และใหศูนยผูจําหนายยามาฮาทําการ
ชารจแบตเตอรี่ ถาจําเปน

3. ระบบจุดระเบิด

ถอดหวัเทียนออกมาและ

ตรวจสภาพการสึกกรอน

เปยก

แหง

เช็ดดวยผาแหง และปรับตั้งใหมีระยะหางเขี้ยว
หัวเทียนตามที่กําหนด หรือเปลี่ยนหัวเทียน

นํารถเขาตรวจสอบที่ศูนยจําหนายยามาฮา

ทําก

ถาเค
ใหต

4. กําลังอัด

ทําการสตารท

ดวยไฟฟา

มีกําลังอัด

ไมมีกําลังอัด

ถาเครื่องยนตสตารทไมติด ใหนํารถเ
ตรวจสอบที่ศูนยผูจําหนายยามาฮา

นํารถเขาตรวจสอบที่ศูนยผูจําหนายย



กา

6

เคร
UWA10401

 ึ่งสามารถทําใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสได ใหรอ

 ืออยูออกมา เมือ่เสียงเดือดหยุดลง ใหกดฝาปดลง

ขอ
หา

ใหศูนยบริการยามาฮาทําการตรวจสอบ
และซอมแซมระบบระบายความรอน

เติมน้ํายาหลอเย็น (ดูขอแนะนํา)

รื่องยนตรอนจัดอีก ใหศูนยบริการยามาฮา
อมแซมระบบระบายความรอน
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ือ่งยนตรอนจัด

คําเตอืน

หามเปดฝาปดหมอน้ําในขณะที่เครื่องยนตและหมอน้ํายังรอนอยู น้ําและไอน้ําทีร่อนจัดอาจพุ งออกมาดวยแรงดันซ

จนกวาเครือ่งยนตจะเย็นลง

วางเศษผา เชน ผาขนหนูไวเหนือฝาปดหมอน้ํา แลวหมนุฝาปดชาๆ ทวนเข็มนาฬิกาที่ตัวกักเพื่อคลายแรงดันที่เหล

พรอมกับหมนุทวนเข็มนาฬกิา จากนั้นเปดฝาปดออก

แนะนํา
กไมมีน้ํายาหลอเย็น สามารถใชน้ํากอกแทนไดชัว่คราว และเปลีย่นกลับไปเปนน้ํายาหลอเย็นทีแ่นะนําโดยเร็วที่สุด

รอจนกวาเครื่องยนต
จะเย็นลง

ตรวจสอบระดับน้ํายาหลอเย็น
ในถังพักและหมอน้ํา

ระดับน้ํายาหลอเย็นต่ํา
ตรวจสอบระบบระบาย
ความรอนเพื่อหาการรั่ว

มีการรั่ว

ไมมีการรั่ว

สตารทเครื่องยนต ถาเค
ทําการตรวจสอบและซ

ระดับน้ํายาหลอเย็น
ปกติ



ละการเก็บรักษารถจักรยานยนต

7

ข

ข
รถ

แน

ยา

ส

ส

ชิ้น

พ

ชิ้น

ทําความสะอาด

ควรระวัง
UCA10773

หลีกเลี่ยงการใชน้ํายาทําความสะอาดลอชนิด

เปนกรดแก โดยเฉพาะกับลอซี่ลวด หากตองใช

น้ํายาดังกลาวเพื่อขจัดคราบสกปรกทีล่างออก

ยาก อยาปลอยน้ํายาทิ้งไวในบริเวณที่ทําความ

สะอาดนานกวาที่แนะนํา นอกจากนี้ ใหลาง

บริเวณดังกลาวใหทั่วดวยน้ํา เช็ดใหแหงทนัท ี 

แลวฉีดสเปรยปองกันการกัดกรอน

การทําความสะอาดที่ไมถูกตองอาจทําให

ชิ้นสวนพลาสตกิ (เชน บังลม ฝาครอบ 

หนากากบังลม เลนสไฟหนา เลนสมาตรวัด 

ฯลฯ) และหมอพักไอเสียเสียหายได ใชเฉพาะ

ผาหรือฟองน้ําเนื้อนุมที่สะอาดชุบน้ําในการทํา

ความสะอาดพลาสติก อยางไรก็ตาม หากทํา

ความสะอาดชิ้นสวนพลาสตกิดวยน้ําไดไม

ทั่วถึง อาจใชน้ํายาทําความสะอาดอยางออน

ชวยได โดยตองแนใจวาไดลางน้ํายาทําความ

สะอาดที่ตกคางอยูดวยน้ําเปลาออกจนหมด 

มิฉะนั้นอาจทําใหชิ้นสวนพลาสติกเสียหายได
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UAU37834

อควรระวังเกี่ยวกับสีแบบผิวดาน

อควรระวัง
UCA15193

บางรุนมชีิ้นสวนตกแตงเปนสีแบบผิวดาน ตอง

ใจวาไดสอบถามขอคําแนะนําจากผูจําหนาย

มาฮาแลววาตองใชผลิตภัณฑใดกอนทําความ

ะอาดรถ การใชแปรง ผลิตภัณฑเคมีรุนแรง หรือ

ารประกอบทําความสะอาดในการทําความสะอาด

สวนเหลานี้จะทําใหเกิดรอยขดีขวนหรือทําให

ื้นผิวเสียหายได นอกจากนี้ไมควรใชแวกซเคล ือบ

สวนที่ตกแตงสีแบบผิวดาน

UAU26015

การดูแลรักษา

การออกแบบที่เปดโลงของรถจกัรยานยนตแสดง

ใหเห็นถงึความนาทึ่งของเทคโนโลยี แตก็ทําใหเกิด

ความเสียหายไดงายขึ้นดวย สนิมและการกดักรอน

สามารถเกดิขึ้นไดแมวาจะใชสวนประกอบที่มี

คุณภาพสูง ทอไอเสียที่เปนสนิมอาจไมเปนที่ส ังเกต

ในรถยนต แตจะทําใหรูปลักษณโดยรวมของรถ

จักรยานยนตตองเสียไป การดูแลรักษาที่ถูกตอง

และบอยครั้งไมเพียงสอดคลองกับเงื่อนไขในการ

รับประกัน แตยังทําใหรถจักรยานยนตของทานดูด ี 

ยืดอายุการใชงาน และใหประสิทธิภาพสูงสุดอีกด วย

กอนทําความสะอาด

1. หุมปลายทอไอเสียดวยถุงพลาสติกหลงัจาก

เครื่องยนตเย็นแลว

2. ดใูหแนใจวาไดติดตั้งฝาปดและฝาครอบ

ทัง้หมด รวมทั้งขั้วตอและขัว้เสียบไฟฟา

ทัง้หมด และปลั๊กหัวเทียนแนนดีแลว

3. ขจัดคราบสกปรกฝงแนน เชน รอยน้ํามันไหม

บนหองเครื่องยนต ดวยสารขจดัคราบมันและ

แปรง แตหามใชสารดังกลาวกับซีล ปะเก็น 

เฟองโซ โซขับ และแกนลอ ลางสิ่งสกปรก

และสารขจดัคราบมันออกดวยน้ําทุกครั้ง

การ

ขอ






กา

7







นะนํา
ที่ฉีดบนถนนในชวงฤดูหนาวอาจยังคงอยูแม 

าสูฤดูใบไมผลิ

ทําความสะอาดรถจักรยานยนตดวยน้ําเย็น

และน้ํายาทําความสะอาดอยางออนหลงัจาก

เครื่องยนตเย็นลงแลว ขอควรระวัง: หามใช
น้ําอุน เนือ่งจากจะเพิ่มปฏิกิรยิากัดกรอน

ของเกลือ [UCA10792]

ฉีดสเปรยปองกนัการกดักรอนบนพื้นผิวโลหะ

ทั้งหมด รวมทั้งสวนที่เคลือบโครเมียมและ

นิกเกิล เพื่อปองกันการกัดกรอน

ทําความสะอาด

เชด็รถจกัรยานยนตใหแหงดวยชามัวสหรือ

ผาซับน้ํา

เชด็โซขับใหแหงทันที และทําการหลอลืน่

เพื่อปองกันการเกิดสนิม

ใชสารขดัโครเมียมเพื่อขัดเงาชิน้สวนตางๆ 

ที่เปนโครเมียม อะลมูิเนียม และเหลก็สเตนเลส

รวมทั้งระบบไอเสีย (คราบสีคล้ําบนเหลก็

สเตนเลสที่เกดิจากความรอนก็สามารถขจัด

ออกไดดวยการขดัแบบนี้)
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หามใชผลิตภัณฑเคมทีี่มีฤทธิ์รุนแรงกับ

ชิ้นสวนพลาสติก หลีกเลี่ยงการใชผาหรือ

ฟองน้ําทีเ่คยใชกับผลิตภัณฑทําความสะอาด

ที่มฤีทธิ์รุนแรงหรือกัดกรอน สารทําละลาย

หรือทินเนอร น้ํามนัเชื้อเพลิง (เบนซิน) สาร

กําจัดสนิมหรือสารปองกันสนิม น้ํามันเบรค 

น้ํายาตานการแข็งตัว หรือน้ํายาอีเล็คโตรไลท

หามใชหัวฉดีน้ําแรงดันสูงหรือเครื่องทําความ

สะอาดแบบแรงดันไอน้ําสูง เนื่องจากจะทําให

น้ํารั่วซึมและเกิดการเสื่อมสภาพที่บริเวณ

ตอไปนี้: ซีล (ของลูกปนสวิงอารมและลอ 

โชคอัพหนา และเบรค) ชิ้นสวนของระบบ

ไฟฟา (ขัว้สาย ขั้วตอ หนาปด สวิทช และไฟ

สองสวาง) ทอและชองระบายอากาศ

สําหรับรถจักรยานยนตรุนที่ติดตั้งหนากาก

บังลม: หามใชน้ํายาทําความสะอาดที่มฤีทธิ์

รุนแรงหรือฟองน้ําเนื้อแขง็ เนื่องจากจะทําให

มัวหรือเปนรอยขดีขวน สารทําความสะอาด

พลาสติกบางชนิดอาจทําใหเกิดรอยขีดขวน

บนหนากากบังลม ทดสอบผลิตภัณฑดังกลาว

ในบริเวณซอกเล็กๆ ของหนากากบังลมกอน

เพื่อใหแนใจวาจะไมทําใหเกิดรอยขีดขวน หาก

หนากากบังลมเปนรอยขดีขวน ใหใชสารขัด

พลาสติกที่มคีุณภาพหลังการลาง

หลังจากใชงานตามปกติ

ขจัดสิ่งสกปรกออกดวยน้ําอุน น้ํายาทําความสะอาด

อยางออน และฟองน้ําเนื้อนุมสะอาด จากนั้นลางออก

ใหทั่วดวยน้ําสะอาด ใชแปรงสีฟนหรือแปรงลางขวด

ในบริเวณที่เขาถงึไดยาก สิ่งสกปรกหรือซากแมลง

ที่ลางออกยากจะหลดุออกไดงายขึ้นหากใชผาเปยก

คลุมบริเวณดังกลาวเปนเวลาสองสามนาทีกอนทํา

ความสะอาด

หลังจากการขับขี่ขณะที่ฝนตก ใกลทะเล หรือบน

ถนนที่ฉีดสเปรยเกลือ

เนื่องจากเกลือทะเลหรือเกลอืที่ฉดีบนถนนในชวง

ฤดูหนาวมีคณุสมบัติกดักรอนอยางรุนแรงเมื่อรวมตัว

กบัน้ํา ใหปฏิบัติตามขัน้ตอนตอไปนี้ทกุครั้งหลังจาก

ขบัขี่ขณะฝนตก ใกลทะเล หรือบนถนนที่มีการฉีด

สเปรยเกลือ

ขอแ
เกลอื

จะเข

1.

2.

หลัง

1.

2.

3.
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เก็บรักษา

ะสั้น

รักษารถจักรยานยนตไวในที่แหงและเย็น หาก

นใหคลมุดวยผาคลุมซึ่งถายเทอากาศไดเพื่อกัน

ตองแนใจวาเครื่องยนตและระบบทอไอเสียเย็นลง

กอนคลุมรถจักรยานยนต

ควรระวัง
UCA10811

การเก็บรถจักรยานยนตไวในหองทีม่ีอากาศ

ถายเทไมดีหรือคลุมดวยผาใบขณะยังเปยกอยู

จะทําใหน้ําและความชื้นซึมผานเขาไปภายใน

และเกิดสนิมได

เพื่อปองกันการกัดกรอน ตองหลีกเลี่ยงหองใต 

ดินชื้นแฉะ คอกสัตว (เนื่องจากมีแอมโมเนีย) 

และบริเวณที่เก็บสารเคมทีี่มฤีทธิ์รุนแรง

ะยาว

จะเก็บรถจักรยานยนตไวหลายเดือน:

. ปฏิบัติตามคําแนะนําทั้งหมดในสวน “การดู

แลรักษา” ของบทนี้
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4. สําหรับการปองกันการกดักรอน ขอแนะนําให

ฉดีสเปรยปองกันการกัดกรอนบนพื้นผิวโลหะ

ทั้งหมด รวมทั้งสวนทีชุ่บโครเมียมและนิกเกิล

5. ใชสเปรยน้ํามันเปนสารทําความสะอาดอเนก

ประสงคเพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่เหลอือยู

6. แตมสีในบริเวณที่เสียหายเลก็นอยเนื่องจาก

เศษหิน ฯลฯ

7. ลงแวกซบนพื้นผิวที่ทําสีทั้งหมด

8. ปลอยรถจักรยานยนตทิ้งไวใหแหงสนิทกอน

เก็บหรือคลมุผา

คําเตอืน
UWA11132

ิ่งปนเปอนบนเบรคหรือยางอาจทําใหสูญเสียการ

บคุมได

 ดูใหแนใจวาไมมคีราบน้ํามันหรือแวกซบน

เบรคหรอืยาง

 หากจําเปน ใหทําความสะอาดดิสกเบรคและ

ผาเบรคดวยน้ํายาทําความสะอาดดิสกเบรค

ทัว่ไปหรืออะซิโตน แลวลางยางดวยน้ําอุนและ

น้ํายาทําความสะอาดอยางออน กอนขบัขีด่วย

ความเร็วที่สูงขึ้น ใหทดสอบประสิทธิภาพใน

การเบรคและลักษณะการเขาโคงของรถ

จักรยานยนต

ขอควรระวัง
UCA10801

 ลงสเปรยน้ํามันและแวกซแตพอควร และเช็ด

น้ํามนัหรอืแวกซสวนเกินออกใหหมด

 หามลงน้ํามนัหรือแวกซบนชิ้นสวนทีเ่ปนยาง

หรือพลาสติก แตใหใชผลิตภัณฑดูแลรักษา

ทีเ่หมาะสม

 หลีกเลี่ยงการใชสารขดัหยาบ เนื่องจากจะเปน

การทําลายเนื้อสี

ขอแนะนํา
 ขอคําแนะนําจากผูจําหนายยามาฮาสําหรับ

ผลิตภัณฑที่เหมาะสม

 การลางทําความสะอาด สภาพอากาศทีม่ีฝนตก

หรืออากาศชื้นอาจทําใหเลนสไฟหนาเกิดฝาได 

ใหเปดไฟหนาสักระยะเพื่อไลความชื้นออกจาก

เลนส

การ

ระย

เกบ็

จําเป

ฝุน 

แลว

ขอ
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2. เติมน้ํามันเชื้อเพลิงใหเต็มถัง และเติมสารรักษา

สภาพน้ํามันเชือ้เพลงิ (ถามี) เพื่อปองกนัไมให 

ถังน้ํามันเชื้อเพลิงเปนสนิมและน้ํามันเชื้อเพลิง

เสื่อมสภาพ

3. ปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อปกปอง

กระบอกสูบ แหวนลกูสูบ ฯลฯ จากการ

กัดกรอน

a. ถอดปลั๊กหัวเทียนและหัวเทียนออก

b. เทน้ํามันเครื่องปริมาณหนึ่งชอนชาเขาไป

ในชองใสหวัเทียนแตละชอง

c. ใสปลัก๊หัวเทียนเขากับหวัเทียน แลววาง

หัวเทียนลงบนฝาสูบเพื่อตอสายดินเขี้ยว

หัวเทียน (ซึ่งจะจํากดัการเกิดประกายไฟ

ในขั้นตอนถดัไป)

d. ติดเครื่องยนตหลายๆ ครั้งดวยสตารทเตอร

(เพื่อใหน้ํามันไปเคลือบผนังกระบอกสูบ)

คําเตือน! เพื่อปองกันความเสียหายหรอื

การบาดเจ็บจากประกายไฟ ตองแนใจวา

ไดตอสายดินเขี้ยวของหัวเทียนขณะ

สตารทเครื่องยนต [UWA10952]

e. ถอดปลั๊กหัวเทียนออกจากหัวเทียน แลวใส

หัวเทียนและปลั๊กหัวเทียน

4. หลอลืน่สายควบคุมทั้งหมดและเดือยตางๆ 

ของคันบังคับและแปนเหยียบทั้งหมด รวมทั้ง

ของขาตั้งขาง/ขาตั้งกลาง

5. ตรวจสอบและแกไขแรงดันลมยางใหถูกตอง

ตามความจําเปน แลวยกรถจกัรยานยนตเพื่อให

ลอทั้งสองลอยขึ้นจากพื้น หรือหมุนลอเล็กนอย

ทุกเดือนเพื่อปองกันลอยางเสื่อมสภาพที่

จุดเดียว

6. หุมปลายทอระบายหมอพักไอเสียไวดวยถุง

พลาสติกเพื่อปองกันความชืน้เขาไปภายใน

7. ถอดแบตเตอรี่ออกและชารจใหเต็ม เก็บไวใน

ที่แหงและเย็นและชารจเดือนละครั้ง หามเกบ็

แบตเตอรี่ไวในที่เย็นจดัหรืออุนจดั [ต่ํากวา 0 °C 

(30 °F) หรือสูงกวา 30 °C (90 °F)] สําหรับ

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการเก็บรักษาแบตเตอร ี่ 

ดูหนา 6-28

ขอแนะนํา
ซอมรถจกัรยานยนตในจดุที่จําเปนกอนจดัเก็บ

รถจักรยานยนต
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ริมาณการสํารองน้ํามันเชื้อเพลงิ:
2.6 ลิตร (0.69 US gal, 0.57 Imp.gal)

บหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง:
รือนลิ้นเรง:

เครื่องหมาย ID:
B901 00

ทียน:
ูผลิต/รุน:

NGK/CPR9EA9
ะยะหางเขี้ยวหวัเทียน:

0.8–0.9 มม. (0.031–0.035 นิ้ว)
ช:

นิดคลัทช:
แบบเปยก หลายแผนซอนกัน

สงกําลัง:
ัตราทดเกียรหลัก:

1.681 (79/47)
ฟองทาย:

โซขับ
ัตราทดเกียรรอง:

2.813 (45/16)
นิดของการสงกําลัง:

6 สปดแบบเฟองขบกันตลอดเวลา
ัตราทดเกียร:
เกียร 1:

2.667 (40/15)
เกียร 2:

2.000 (38/19)
เกียร 3:

1.619 (34/21)
เกียร 4:

1.381 (29/21)
เกียร 5:

1.190 (25/21)
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าด:
ความยาวทั้งหมด:

2,075 มม. (81.7 นิ้ว)
ความกวางทั้งหมด:

815 มม. (32.1 นิ้ว)
ความสูงทั้งหมด:

1,140 มม. (44.9 นิ้ว)
ความสูงจากพื้นถึงเบาะ:

830 มม. (32.7 นิ้ว)
ความยาวแกนลอหนาถึงลอหลัง:

1,440 มม. (56.7 นิ้ว)
ความสูงจากพื้นถึงเครื่องยนต:

135 มม. (5.31 นิ้ว)
รัศมีการเลี้ยวต่ําสุด:

3.0 ม. (9.84 ฟตุ)
้ําหนัก:
รวมน้ํามันหลอลื่นและน้ํามันเชื้อเพลิงเต็มถัง:

195 กก. (430 ปอนด)
รื่องยนต:
ชนิดเครื่องยนต:

4 จังหวะ
ระบบระบายความรอน:

ระบายความรอนดวยน้ํา
ชนิดของวาลว:

DOHC
การจัดวางกระบอกสูบ:

แถวเรียง
จํานวนของกระบอกสูบ:

3 กระบอกสูบ
ปริมาตรกระบอกสูบ:

847 ซม.³
กระบอกสูบ  ระยะชกั:

78.0  59.1 มม. (3.07  2.33 นิ้ว)

อัตราสวนการอัด:
11.5 : 1

ระบบสตารท:
สตารทไฟฟา

ระบบหลอลื่น:
อางน้ํามันหลอลื่นแบบเปยก

น้ํามันเครื่อง:

ยี่หอที่แนะนํา:
YAMALUBE

เกรดความหนืดของ SAE:
10W-40

เกรดน้ํามันเครื่องที่แนะนํา:
API service ชนิด SG หรือสงูกวา, มาตรฐาน JASO MA

ปริมาณน้ํามันเครื่อง:
การเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง:

2.40 ลิตร (2.54 US qt, 2.11 Imp.qt)
มีการถอดกรองน้ํามันเครื่อง:

2.70 ลิตร (2.85 US qt, 2.38 Imp.qt)
ปริมาณน้ํายาหลอเย็น:

ถังพักน้ํายาหลอเย็น (ถงึขีดบอกระดับสงูสุด):
0.25 ลิตร (0.26 US qt, 0.22 Imp.qt)

หมอน้ํา (รวมในสายตางๆ):
1.93 ลิตร (2.04 US qt, 1.70 Imp.qt)

กรองอากาศ:

ไสกรองอากาศ:
ไสกรองกระดาษเคลอืบน้ํามัน

น้ํามันเชื้อเพลิง:

น้ํามันเชื้อเพลิงที่แนะนํา:
น้ํามันเบนซนิไรสารตะกั่วพิเศษ (น้ํามันแกสโซฮอล 95 
[E10])

ความจุถังน้ํามันเชื้อเพลิง:
14 ลิตร (3.7 US gal, 3.1 Imp.gal)
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โคร

ยาง

ยาง

การ

แรง

ะยะเคลื่อนของลอ:
137 มม. (5.4 นิ้ว)
กันสะเทือนหลัง:

นิด:
สวิงอารม (แขนยึดโชคอพัหลัง)

ปริง:
คอยลสปริง

ชคอัพ:
แดมเปอรแกส-ไฮดรอลิก

ะยะเคลื่อนของลอ:
130 มม. (5.1 นิ้ว)
ไฟฟา:

รงดันไฟฟาระบบ:
12 V

ะบบจุดระเบิด:
ทีซีไอ

ะบบการชารจ:
เอซ ีแมกนีโต

เตอรี่:

ุน:
YTZ10S

รงดันไฟฟา, ความจุ:
12 V, 8.6 Ah (10 HR)

นา:

นิดหลอดไฟ:
หลอดไฟฮาโลเจน

ไฟฟาหลอดไฟ:

ฟหนา:
H4, 60.0 W/55.0 W

ฟเบรค/ไฟทาย:
LED

ฟเลี้ยวหนา:
10.0 W
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เกียร 6:
1.037 (28/27)

งรถ:
ชนิดโครงรถ:

ไดมอนด
มุมคาสเตอร:

25.0 °
ระยะเทรล:

103 มม. (4.1 นิ้ว)
หนา:
ชนิด:

ไมมียางใน
ขนาด:

120/70 ZR17M/C (58W)
ผูผลติ/รุน:

BRIDGESTONE/S20F M
หลัง:
ชนิด:

ไมมียางใน
ขนาด:

180/55 ZR17M/C (73W)
ผูผลติ/รุน:

BRIDGESTONE/S20R M
บรรทุก:
น้ําหนักบรรทุกสงูสดุ:

170 กก. (375 ปอนด)
(น้ําหนักรวมของผูขับขี่ ผูโดยสาร สมัภาระ 
และอุปกรณตกแตง)

ดันลมยาง (วัดขณะยางเย็น):
1 คน:

หนา:
250 kPa (2.50 kgf/cm², 36 psi)

หลัง:
290 kPa (2.90 kgf/cm², 42 psi)

2 คน:
หนา:

250 kPa (2.50 kgf/cm², 36 psi)
หลัง:

290 kPa (2.90 kgf/cm², 42 psi)
ลอหนา:

ชนิดลอ:
ลอแม็ก

ขนาดวงลอ:
17M/C x MT3.50

ลอหลัง:

ชนิดลอ:
ลอแม็ก

ขนาดวงลอ:
17M/C x MT5.50

เบรคหนา:

ชนิด:
ดิสกเบรคคูไฮดรอลิก

น้ํามันเบรคที่กําหนด:
DOT 4

เบรคหลัง:

ชนิด:
ดิสกเบรค

น้ํามันเบรคที่กําหนด:
DOT 4

ระบบกันสะเทือนหนา:

ชนิด:
เทเลสโคปก

สปริง:
คอยลสปริง

โชคอัพ:
โชคอัพน้ํามัน

ร
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ไฟเลี้ยวหลัง:
10.0 W

ไฟหรี่หนา:
5.0 W

ไฟสองปายทะเบียน:
5.0 W

ไฟมาตรวัด:
LED

ไฟแสดงเกียรวาง:
LED

ไฟแสดงไฟสูง:
LED

ไฟเตือนระดับน้ํามันเครื่อง:
LED

ไฟแสดงไฟเลี้ยว:
LED

ไฟเตือนอุณหภูมิน้ํายาหลอเย็น:
LED

ไฟเตือนปญหาเครื่องยนต:
LED

ไฟเตือน ABS:
LED

ไฟแสดงระบบอิมโมบิไลเซอร:
LED

ไฟแสดงระบบปองกันลอหมนุฟรี:
LED

วส:

ฟวสหลกั:
50.0 A

ฟวสไฟหรี่หนา 1:
2.0 A

ฟวสไฟหนา:
15.0 A

ฟวสระบบไฟสัญญาณ:

7.5 A

ฟวสจุดระเบิด:

15.0 A

ฟวสไฟฉุกเฉนิ:

7.5 A

ฟวสมอเตอรพัดลมหมอน้ํา:

15.0 A

ฟวสระบบหัวฉีดน้ํามันเชือ้เพลิง:

10.0 A

ฟวสชดุควบคุม ABS:

7.5 A

ฟวสมอเตอร ABS:

30.0 A

ฟวสโซลินอยด ABS:

15.0 A

ฟวสสํารอง:

7.5 A

ฟวสลิ้นเรงอเิล็กทรอนิกส:

7.5 A
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หม

บัน

แล

หม

รถ

เมื่อ

ยาม

หม

หม

ขอ

UAU26442

ยเลขเครือ่งยนต

ยเลขเครื่องยนตประทับอยูบนหองเครื่องยนต

UAU26481

รุนรถ

มายเลขเครื่องยนต

ายรุนรถ

1

1
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UAU53562

ายเลขที่แสดงถึงขอมูลรถของทาน

ทึกหมายเลขโครงรถ หมายเลขเครื่องยนต 

ะขอมูลปายรุนรถในชองวางที่กําหนดดานลาง 

ายเลขเหลานี้จะจําเปนตองใชในการลงทะเบียน

จักรยานยนตกบัเจาหนาที่ในทองที่ของทานและ

ตองการสั่งซื้อชิน้สวนอะไหลจากผูจําหนาย

าฮา

ายเลขโครงรถ:

ายเลขเครื่องยนต:

มูลปายรุนรถ:

UAU26401

หมายเลขโครงรถ

หมายเลขโครงรถประทับอยูบนทอคอรถ บันทึก

หมายเลขนี้ลงในชองวางที่ใหไว

ขอแนะนํา
หมายเลขโครงรถใชเพื่อแสดงถึงรถจกัรยานยนต

แตละคัน และอาจใชเพื่อเปนหมายเลขสําหรับขึ้น

ทะเบียนรถจักรยานยนตกับเจาหนาที่ในทองที่ของ

ทาน

หมา

หมา

ปาย

1. หมายเลขโครงรถ

1

1. ห

1. ป
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UAU74702

บันทึกขอมูลรถจักรยานยนต

 ของรถจกัรยานยนตรุนนี้จะจดัเกบ็ขอมลูบาง

งของรถจักรยานยนตเพื่อชวยในการวิเคราะห 

หาการทํางานผิดปกติ และเพื่อใชในการวิจยั

พัฒนา ขอมูลนี้จะถูกอัพโหลดเฉพาะเมื่อติดต ั้ง

ื่องมือพิเศษ เครื่องวิเคราะหระบบหัวฉีดยามาฮา 

ับรถจักรยานยนตเทานั้น เชน เมื่อทําการตรวจ

ุงรักษาหรือซอมแซม

าเซ็นเซอรและขอมูลที่ถูกบันทึกจะแตกตางกนั

นแตละรุน แตขอมูลหลกัที่สําคัญคือ:

ขอมลูสถานะของรถจกัรยานยนตและสมรรถนะ

ของเครื่องยนต

ขอมูลการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงและขอมูลที่

เกี่ยวของกับการปลอยไอเสีย

าฮาจะไมเปดเผยขอมูลนี้ใหกับบุคคลที่สาม 

แต:

ไดรับความยินยอมจากเจาของรถจักรยานยนต

ผูกมัดดวยกฎหมาย 

สําหรับใชในการฟองรองโดยยามาฮา

เพื่อวัตถุประสงคในการวิจัยทั่วไปที่ดําเนินการ

โดยยามาฮา โดยขอมูลตองไมเกี่ยวของกับรถ

จักรยานยนตหรือเจาของรถเปนรายบุคคล
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ายรุนรถนี้ติดอยูที่โครงรถใตเบาะนั่ง (ดูหนา 3-22) 

ันทึกขอมูลบนปายนี้ในชองวางที่ใหไว ขอมูลนี้

นสิ่งจําเปนเมื่อตองการสั่งซื้อชิ้นสวนอะไหลจาก

ําหนายยามาฮา

UAU69910

ขั้วตอวิเคราะห

ขั้วตอวิเคราะหอยูในตําแหนงดังภาพ

การ

ECU

อยา

ปญ

และ

เคร

เขาก

บําร

แมว

ไปใ





ยาม

เวน









1. ขั้วตอวิเคราะห

1
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